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Pro! kandiduji 
Karlovy Vary jsou mou srde!ní zále"itostí. Mám to #t$stí, "e je mohu na-
z%vat sv%m rodn%m m$stem. Jsem p&esv$d!en, "e je to m$sto s ohrom-
n%m potenciálem, kter% je pot&eba za!ít aktivn$ vyu"ívat. Proto jsem se 
rozhodl kandidovat na primátora na#eho m$sta. Chci restartovat Kar-
lovy Vary a zm$nit jejich pov$st. Momentáln$ je to m$sto, ze kterého 
se odchází. Mou ambicí je ud$lat z n$j m$sto, do kterého budou lidé 
p&icházet za prací, za p&íle"itostmi, za studiem, za zábavou, a p&edev#ím 
za spokojen%m "ivotem.
Mám za sebou bohaté profesní zku#enosti ze soukromého sektoru i z 
komunální politiky. Tyto kompetence chci nabídnout Vám i na#emu m$s-
tu. Vím, "e stát ani m$sto se nedají &ídit jako firma. To je jen populistická 
iluze, která se u" v praxi ukázala jako zcela mylná. Nicmén$ zku#enosti 
ze soukromého sektoru v kombinaci s politickou zku#eností jsou dob-
r%m základem pro RESTART na#eho m$sta. A tomu v$&ím.  
Nejsem na to ale sám. Na kandidátce SPOLU jsou lidé s podobnou am-
bicí zm$nit m$sto k lep#ímu. Bez Vás to nedoká"eme! Poj'te do toho 
spolu s námi.

Dovolte mi, abych se p"edstavil jako 
kandidát SPOLU na primátora 
Jsem skoro padesátník. Jsem "enat% a mám t&i skv$lé dcery. Na st&ed-
ní #kolu jsem chodil v Plzni, kde jsem nav#t$voval St&ední zem$d$l-
sko-technickou #kolu a moje profesní dráha m$la b%t p(vodn$ spjata s 
traktory, automobily a jin%mi dopravními prost&edky. Jen"e pak p&i#la 
Sametová revoluce, nastaly „devadesátky“ a na#emu oboru se p&íli# 
neda&ilo. A tak jsem v dob$ rodícího se !eského kapitalismu zamí&il do 
oblasti finan!ních slu"eb a následn$ do poji#)ovnictví. V(n$ benzínu a 
nafty tak z(stala na n$jakou dobu pouze jako sou!ást m%ch koní!k(.    
Má nepolitická profesní dráha je tedy spojena s poji#)ovnictvím, kde p(-
sobím od roku 1993 a neskromn$ si dovolím &íct, "e jsem dokázal v rám-
ci profesního a mana"erského r(stu v#e, co jsem si p&edsevzal. B$hem 
tém$& dvaceti let p(sobení v oboru jsem pro#el prost&edím ryze !eské, 
ale i ryze zahrani!ní korporátní kultury. Aktuáln$ p(sobím v pozici ob-
chodního &editele zp$t u !eské spole!nosti. To je moje krevní skupina. 
Vzhledem k tomu, "e jsem automobilismem a dopravou v rodin$ obklo-
pen od útlého d$tství, tak neodmyslitelnou !ástí mého "ivota se stalo 
téma dopravy, zejména té osobní a ve&ejné. Jsem velmi vd$!n% za to, "e 
mohu vykonávat funkci p&edsedy p&edstavenstva Dopravního podniku 
Karlovy Vary, a.s., a to od roku 2007. Jsem hrd% na to, co tato m$stská 
akciová spole!nost dokázala nejen technologicky, ale také svou úrovní 
a kvalitou, která p&evy#uje jiné dopravními podniky.   

Ji"í Van#!ek
lídr kandidátky

Vzd!lání

1992 SZT! Plze"–K#imice, maturita

2013 Business Institut, profesní vzd$lávací program BBA – management

2020 Zkou%ka IDD &NB – oblast 5

2021 Zkou%ka IDD &NB – oblast 1

Mana"erské pozice

1998 - 2006 #editel agentury STACH S.T, a.s. (poji%'ovnictví)

2006 - 2011 #editel agentury AON Central and Eastern Europe, a.s. (poji%'ovnictví)

2011 – 2013 #editel agentury RESPECT, a.s. (poji%'ovnictví)

2013 – 2022 obchodní #editel RESPECT, a.s. (poji%'ovnictví)

#lenství nebo ú$ast v obchodních korporacích a nadacích

2001– 2005 (lutická teplárenská, a.s. – p#edseda p#edstavenstva

2004 – 2007 VV autobusy, s.r.o. – autobusová doprava-spole)ník

2005– 2007 CQP Invest, a.s. – )len p#edstavenstva (doprava, opravárenství)

2007 - 2022 Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. – p#edseda p#edstavenstva

2008 – 2022 Nadace M$sta Karlovy Vary – p#edseda správní rady

2011 – 2014 THERMAL F, a.s. – )len p#edstavenstva

Politické aktivity

- &len ODS: od 13. 7. 1998

- P#edseda Místního sdru*ení ODS Karlovy Vary od: 20. 12. 2010

- P#edseda Regionálního sdru*ení ODS Karlovarsk+ kraj od: 5. 3. 2012
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Pro! se anga$uji v politice a kandiduji?
Moje generace má v politice velk% dluh, v roce 1989 jsme p&isp$li ke 
zm$n$, ale pak jsme p&enechali prostor vykuk(m a lidem bez skrupulí. 
Do KDU-*SL jsem vstoupil a" v roce 2016, proto"e u" jsem nedokázal 
p&ihlí"et tomu, kam na#e zem$ sm$&uje a kdo jí reprezentuje. Je to poli-
tická strana, která prosazuje hodnoty, které jsou mi blízké. Zejména jde 
o osobní zodpov$dnost ka"dého za sebe, svou rodinu, vlast a prost&edí, 
ve kterém "ijeme. Je to strana nepopulistická, ve které funguje vnit&-
ní demokracie, dokázala se obrodit a není problém v r(znosti názor(. 
Zárove+ je pravdou, "e KDU-*SL se !ím dál více profiluje jako strana, 
pro ni" je "ivotní prost&edí d(le"itou hodnotou, jeho ochranu prosazuje 
práv$ z pozice zodpov$dnosti ka"dého za to, co nám bylo sv$&eno a co 
tu zanecháme sv%m d$tem. Taková motivace mi p&ipadá sympatická. 
Podílel jsem se na programu koalice SPOLU v oblasti "ivotního pro-
st&edí a mám mo"nost po odborné stránce p&ipomínkovat legislativu a 
dota!ní politiku v té"e oblasti. 
V na#em kraji bych cht$l pomoci najít &e#ení pro likvidaci odpad( po 
ukon!ení skládkování v roce 2030, rozpohybovat projekty na revitaliza-
ce mok&ad( a vodních tok( a podílet se na hledání vhodného zp(sobu 
obnovy d(lní krajiny. 
V Karlov%ch Varech, kde mám bydli#t$, nabízím své zku#enosti a zna-
losti v komunální politice. Na#e m$sto mám rád a myslím si, "e by moh-
lo b%t skv$l%m místem pro "ivot v#ech generací. Je pot&eba usilovat o 
to, aby nabídka vzd$lávání d$tí, kvalitní kultury, sportu a spolkového 
"ivota i léka&ské pé!e odpovídala krajskému m$stu. Krom$ p&íle"itostí 
k zam$stnání tu musíme mít dostatek dostupn%ch startovacích a ma-
lometrá"ních byt(.  
Cht$l bych si vzít pomyslnou garanci za oblasti, ke kter%m mám blízko. 
Jsou jimi vzd$lávání, "ivotní prost&edí a kultura. Prosazujeme toti" z&í-
zení pobo!ky ve&ejné vysoké #koly, vyu"ití obnoviteln%ch zdroj( ener-
gie v komunitní energetice a trvale "ivé kulturní m$sto.  

Kdo jsem 
Narodil se v Karlov%ch Varech, jsem #)astn%m man"elem a otcem t&í 
d$tí. Po Gymnáziu v Karlov%ch Varech jsem pokra!oval ve studiu od-
borné biologie na P&írodov$decké fakult$ Univerzity Karlovy. Zprvu 
jsem se zam$&il se na studium ra#elini#) a jejich rostlinstva, pozd$ji 
jsem roz#í&il sv(j odborn% zájem na drobné savce, oboj"ivelníky a vod-
ní m$kk%#e. Pracoval jsem jako botanik na Správ$ CHKO Slavkovsk% 
les, pozd$ji zakládal a vedl Krajské st&edisko Agentury ochrany p&írody 
a krajiny *R a od roku 2012 p(sobím samostatn$ jako biologick% a en-
vironmentální expert. Zam$&uji se na terénní biologii, p&edná#ím a pub-
likuji odborné a populárn$ nau!né texty (nap&. Doupovské hory, Zvlá#t$ 
chrán$né druhy rostlin Karlovarského kraje, K&e!ek v *echách). Jsem 
!lenem *eské botanické spole!nosti, *eské ornitologické spole!nosti a 
expertní skupiny *eského ramsarského v%boru. Ve studentsk%ch letech 
jsem pomáhal p&i záchran$ lipov%ch alejí na Karlovarském h&bitov$.

Vladimír Melichar
Lídr KDU-%SL 

Kdo jsem?
Narodil jsem s v Jáchymov$, ale cel% "ivot "iji v Karlov%ch Va-
rech. Více ne" deset let podnikám v oboru gastronomie. Jsem 
autorem knihy Kucha&ka stylu moderního mu"e, kde si dávám 
za cíl vytvo&it skromnou p&íru!ku pro mladé gentlemany 21. 
století, proto"e lidská slu#nost je jedna z nejv$t#ích ctností. 
Provozuji také reklamní agenturu. V$&ím, "e tvrdou prací se dá 
dosáhnout tak&ka v#eho a kde je v(le, tam jsou v%sledky.

Pro! kandiduji a jaké jsou moje cíle? 
O!ima ekonomiky jsem to, !emu se &íká „drobn% podnikatel“. 
Vidím tak obrovské rozdíly mezi hlavním m$stem, kde provozuji 
cukrárnu, a na#imi Karlov%mi Vary. Centrum na#eho kraje si 
zaslou"í lep#í podporu místních podnikatel(, kte&í vytvo&í lep#í 
pracovní p&íle"itosti. Zkrátka musí znovu o"ít.
Po dvou letech pandemie je cestovní ruch a pracovní p&íle"itos-
ti s ním spojené v útlumu. Proto budu usilovat o rozvoj moderní 
láze+ské pé!e pro mlad#í v$kovou skupiny a rodi!e s d$tmi. 
Je nutné p&ilákat nové investory, ale i zm$nit orientaci práv$ 
v turismu na N$mecko a zem$ západní Evropy. K tomu je v#ak 
zapot&ebí myslet na místní, aby se nezhor#ovala kvalita jejich 
"ivota.

Do !eho chci investovat úsilí?
Mám rád sport, a to i ten aktivní. Ostatn$ d&íve jsem hrával 
fotbal za místní Slavii, pozd$ji Buldoky. Proto budu usilovat o 
zv%#ení financování i mén$ podporovan%m sport(m. Investicím 
do zázemí, vybavení, a to jak v areálu AC START, tak na dal#ích 
sportovi#tích. Zkrátka zv%#it nabídku sportovi#) a volno!aso-
v%ch aktivit, a) je z !eho vybírat. 

Velk%m úkolem je pomoc samo"ivitel(m, kte&í pot&ebují na#i 
pomoc. Budu proto usilovat o nav%#ení finan!ní podpory volno-
!asov%ch aktivit pro jejich d$ti. 

V neposlední &ad$ je nutné v%razn$ zv%#it nabídku bydlení, a 
to expanzí dru"stevního bydlení a spole!n%ch projekt( se sou-
krom%ch sektorem. Zárove+ budu usilovat o novou v%stavbu 
startovacích byt( na tzv. brownfieldech, tedy lukrativních po-
zemcích ve m$st$, které jsou nevyu"ívány. V dob$ rostoucích 
cen energií budu klást d(raz na maximální vyu"ití geotermální 
energie pro pot&eby m$sta a jejich obyvatel, abych co nejvíce 
#et&il na#e pen$"enky.

Luká& Otys
Lídr TOP 09 



1. Ji!í Van"#ek, BBA, 49 let 
obchodní &editel, Stará Role

!len ODS

5. Mgr. Vladimír Melichar, 48 let
p&írodov$dec, enviromentální expert

Karlovy Vary, !len KDU-*SL

7. Ing. Jan $ezá#, MBA, 44 let
&editel *OI pro Plze+sk% a Kar. kraj

Karlovy Vary, !len ODS

8. Ing. Jan Klíma, 58 let
jednatel

Karlovy Vary, !len KDU-*SL

9. Igor Adamovi#, 57 let
ekonom

Ol#ová Vrata, !len TOP 09

10. Simona Vránová, 60 let
ú&ednice

Drahovice, !lenka ODS

6. Ing. Bc. Romana Mare#ková, 46 let
podnikatelka, Karlovy Vary

!lenka ODS

4. Bc. Luká% Otys, MBA, 37 let
provozovatel cukrárny, podnikatel

Karlovy Vary, !len TOP 09

2. Ing. Petr Bursík, 46 let
projektant, Karlovy Vary

!len ODS

3. Mgr. Viktor Linhart, 45 let
právník, Karlovy Vary

!len ODS

11. MUDr. Ivana Hanzlíková, 67 let
léka&ka, Drahovice
bez politické p&íslu#nosti
12. Sylvie Kune%ová, DiS., 48 let
sociální pracovnice, Karlovy Vary
!lenka TOP 09
13. Mgr. et Bc. Jan Rezek, DiS. et DiS.,
mu", 39 let, hudební pedagog, dirigent, Rybá&e
!len KDU-*SL
14. Tomá% Nesrsta, 39 let
IT systémov% koordinátor, Stará Role
!len ODS
15. Marcel Harvánek, 45 let
podnikatel, Rybá&e
bez politické p&íslu#nosti
16. MUDr. Gabriela Albrechtová, 46 let
zubní léka&ka, Rybá&e
!lenka KDU-*SL
17. Ing. Petr Kulda, 49 let
projektov% mana"er, Stará Role
!len TOP 09
18. Mgr. Vladimír H&rka, 63 let
&editel #kolského poradenského za&ízení, Rybá&e
!len ODS
19. Martin R&'ek, 20 let
student IT, Stará Role
!len TOP 09

20. Ing. Richard Petr'elka, 78 let
d(chodce, Drahovice
!len KDU-*SL

21. Petr Dohnal, 59 let
jednatel spole!nosti, Dvory
!len ODS

22. Bohumír Hájek, 69 let
hudebník, u!itel, Karlovy Vary
!len KDU-*SL

23. Michaela Be#ková, DiS., 52 let
sociální pracovník
Karlovy Vary
bez politické p&íslu#nosti

24. Roman Bílsk(, 42 let
&editel a. s., Stará Role
!len ODS

25. Lud"k Oli#, 45 let
podnikatel, Rybá&e
bez politické p&íslu#nosti

26. Ing. Jan Pánek, 78 let
d(chodce, instruktor ly"ování
Drahovice
!len ODS

27. Bc. Kate!ina Maru'ánová, 36 let
projektov% manager, Rybá&e
!lenka TOP 09

28. Ing. Vlastimil Stehno, 66 let
d(chodce, Rybá&e
!len KDU-*SL

29. Jaroslav Zach, 64 let
televizní mechanik, Karlovy Vary
!len ODS

30. Vladimír Hudec, 46 let
personalista, Doubí
!len ODS

31. Miroslav Smutn(, 66 let
d(chodce, Karlovy Vary
!len TOP 09

32. Ing. Ji!í Rezek, 75 let
st&edo#kolsk% pedagog, Rybá&e
!len KDU-*SL

33. Ing. Veronika Tichá, 29 let
ú!etní, Karlovy Vary
!lenka TOP 09

34. PhDr. Antonín Ma!ík, 65 let
archivá&, Rybá&e
!len KDU-*SL

35. MUDr. Pavel Smutn(, 64 let
praktick% léka&, Drahovice
bez politické p&íslu#nosti

KANDIDÁTNÍ
LISTINA



ANKETA:
%emu se chcete v zastupitelstvu v#novat?

Jan Klíma (KDU-!SL)
M%m hlavním cílem je pokusit se zastavit negativní trend na#eho regionu, a to vylid-
+ování regionu a stárnutí populace. To je v$c, kterou nezvládne jeden !lov$k za jed-
no volební období. Mou osobní hlavní prioritou je tedy z&ízení vysoko#kolského studia 
zdravotnick%ch obor(, nebo) jeho absence v krajském m$st$ má na vylid+ování regionu 

nemal% podíl.

Jan Rezek (KDU-!SL)
Moje priority, se kter%mi jdu do voleb, vychází z mé profese. Cht$l bych zachovat a po-
vzbudit Karlovy Vary jako kulturní m$sto, podporovat kulturní instituce a smysluplnou 
kulturu nap&í! "ánry. Rád bych se v$noval také podpo&e neziskov%ch organizací p&i 

obnov$ památek.

Petr Bursík (ODS)
Cht$l bych pokra!ovat v systematické údr"b$, opravách a rekonstrukcích ve#keré do-
pravní infrastruktury m$sta. Na základ$ schváleného generelu dopravy dokon!it rezi-
den!ní stání na vybran%ch katastrech m$sta a dopracovat, realizovat parkovací domy. 
Dokon!it p&ipravené projekty na vyu"ití volné vody v krajin$, zv%#it potenciál geoter-

málního a zeleného zdroje pro m$sto.

Viktor Linhart (ODS)
Z pozice zastupitele a p&edsedy sportovní komise bych cht$l nadále pokra!ovat v sou-
!asné spolupráci se zástupci sportovních klub(, *eskou unií sportu a Sportovní unií 
Karlovarska v rozvoji projekt( do stávajicích t$lov%chovn%ch a sportovních za&ízení na 
území m$sta Karlovy Vary. Komunikovat po"adavky regionálních sportovních klub( a 
oddíl( na úrovni celorepublikového Programového t%mu ODS Sport, kam jsem byl za 
Karlovarsk% kraj v !ervnu 2022 nominován. Prioritou je finan!ní a materiální podpora 
z rozpo!tu m$sta Karlovy Vary na t$lov%chovu a sport v dal#ích letech, zejména v sou-
vislosti se zv%#en%mi cenami energií.

Igor Adamovi!
Více ne" 30 let jsem pracoval jako ekonom, mojí prioritou byla a je rodina, a m%m ko-
ní!kem je zahrádka&ení. Proto vidím svou !innost v zastupitelstvu zam$&enou práv$ na 
tyto oblasti – na ekonomiku m$sta, na mladé lidi a na "ivotní prost&edí, co" na sebe ne-
díln$ navazuje. Primárním úkolem nového politického vedení m$sta musí b%t nastavení 
financování nejen provozu, ale i udr"itelného a dlouhodobého rozvoje Karlov%ch Var(. 
Na#e budoucnost je v budoucí generaci, proto se musíme zam$&it na #kolství a volno-
!asové aktivity d$tí a mláde"e, aby nastupující generace m$la d(vod doma setrvat. A 
p&íjemné "ivotní a p&írodní prost&edí i jim umo"ní zalo"it u nás své rodiny, a zabezpe!it 
tím rozvoj a budoucnost na#eho krásného m$sta.



PROGRAMOVÉ

                   PRIORITY       

                  KOALICE SPOLU 2022

SPOLU pro dopravu, která slou$í ob!an'm
Zajistíme opravy zanedban(ch silnic, most& a chodník&, zlep%íme 
vyu'ití stávajících a zajistíme vybudování nov(ch parkovacích míst.

• Ud$láme v#e pro urychlenou dostavbu dálnice D6. 

• Budeme pokra!ovat v investicích na opravy chodník( a komunikací 
dle jednotliv%ch m$stsk%ch !tvrtí.  

• V nejzatí"en$j#ích lokalitách zavedeme reziden!ní parkování, aby 
obyvatelé m$li mo"nost u sv%ch domov( zaparkovat v Tuhnicích, 
Rybá&ích, Bohaticích a Drahovicích. 

• Vybudujeme nové dopravní napojení p&es &eku Oh&i, pro odleh!ení 
dopravy v centru m$sta – p&íprava projektu mostu Charkovská a 
prodlou"ení lávek pro p$#í u KV Areny a Baumaxu.

• Podpo&íme v%stavbu parkovacích dom( formou PPP projektu nap&í-
klad v lokalit$ areálu Kattenback, u Slávie nebo M$stské galerie.

• Finan!ní stabilizace a udr"ení klí!ov%ch zam$stnanc( Dopravního 
podniku Karlovy Vary, jako recept pro spokojeného cestujícího.

• Zaji#t$ní maximální bezpe!nosti hromadné dopravy prost&ednictvím 
prvk( aktivní i pasivní bezpe!nosti autobus(.   

• Udr"ení tempa technologického rozvoje Dopravního podniku Karlovy 
Vary, v!etn$ podpory ekologick%ch a uhlíkov$ neutrálních pohon( 
vozidel.

SPOLU pro vzd#lání
Podpo!íme kvalitní u#itele a roz%í!íme nabídku mimo%kolních aktivit 
v prostorách %kol a na %kolních sportovi%tích. Budeme investovat do 
roz%i!ování kapacit a kvality %kol i %kolních budov. 

• Prosadíme z&ízení pobo!ky státní vysoké #koly v Karlov%ch Varech, 
prioritn$ v oblasti fyzioterapie a balneologie, prohloubíme spolupráci 
mezi m$stsk%mi organizacemi a odborn%mi #kolami. (lesy parky, 
sociál, mate&inky)

• Nastavíme systém optimálního vyu"ití kvalitního venkovní zázemí 
pro volno!asové aktivity u m$stsk%ch #kol. Prostory budou mít k 
dispozici i sportovní kluby, které je vyu"ijí pro svou !innost.

• Finan!n$ podpo&íme zdravé stravování d$tí ve #kolách a #kolkách, s 
d(razem na vyu"ití regionálních potravin.

• Umo"níme a podpo&íme z&ízení základní k&es)anské #koly a mate&-
ské #kolky.

SPOLU pro lep&í pracovní p"íle$itosti 
 Podpo!íme místní podnikatele chytr(m rozvojem cestovního ruchu.

• Tradi!ní sm$r láze+ské pé!e jako dlouhodob% koncept Karlov%ch 
Var( doplníme rozvojem moderní láze+ské pé!e pro mlad#í v$kovou 
skupinu a rodiny s d$tmi. 

• Budeme cílen$ vyhledávat nové investory. 

• Systémem grant( podpo&íme v%robce regionálních potravin.

• Budeme aktivn$ lákat investory, kte&í vytvo&í nová pracovní místa 
pro kvalifikované i nekvalifikované pracovníky.

• Zam$&íme se na turisty z N$mecka a západní Evropy.

SPOLU pro sport a voln( !as
Podporou konkrétních projekt& m&'eme zlep%it nabídku akcí, kter(ch 
se #lov"k m&'e zú#astnit jako divák. Pro aktivní vyu'ití volného #asu 
chceme modernizovat sportovi%t" a volno#asové areály.

• V láze+sk%ch lesích z&ídíme 3D lesní pedagogiku a dal#í walkingové 
a b$"ecké trasy. 

• Z&ídíme cyklotraily na území m$sta nebo jeho pozemcích.

• Investice do Skate parku a PumpTracku pro zlep#ení jejich technic-
k%ch parametr( a mo"ností vyu"ití.   

• V%stavba nového zázemí pro sportovce a rekonstrukce tribuny v 
areálu AC START.

• Zv%#it financování a zázemí mén$ podporovan%m sport(m a podpora 
spolkové !innosti.

•  Udr"ení finan!ní a materiální podpory z rozpo!tu m$sta Karlovy 
Vary na t$lov%chovu a sport.

• Nové povrchy pro fotbalové h&i#t$ Slavie, h&i#t$ R("ov% vrch, h&i#t$ 
v areálu Hv$zda – Tuhnice a areál Doubí.

SPOLU pro kulturu 
• Podpo&íme kulturní akce m$sta nabídkou vyu"ití m$stsk%ch kultur-

ních sál( a venkovních prostor.

• Podpora pestré nabídky kultury, podpora "ivé kultury, ohled na 
kvalitu. Atraktivní festivaly pro mláde", rodiny.

• Aktivní pomoc KSO p&i zaji#t$ní vícezdrojového financování ze strany 
kraje a státu.

• M$stské divadlo – kvalitní hostující p&edstavení, nová varieté, aktivní 
pomoc p&i zaji#t$ní vícezdrojového financování.

• Efektivn$j#í vyu"ití Karlovarské karty v MHD na kulturní a spole!en-
ské akce m$sta.

• O"ivení láze+ského centra formou podpory akcí zam$&en%ch na oby-
vatele m$sta (nap&. zavedení tematick%ch ned$lních promenád).

SPOLU pro bydlení
Postaráme se o zv(%ení nabídky bydlení a zajistíme chyb"jící slu'by

• Prosadíme podporu m$sta p&i v%stavb$ dru"stevního bydlení jako 
nejdostupn$j#í varianty pro #irokou ve&ejnost – vnit&ní oblouk Kroko-
vy ulice, aktivní podpora PPP projekt(.



POJ)ME SPOLU

        DO RESTARTU

   KARLOV*CH VAR+

• Budeme pokra!ovat ve vyu"ití geotermální energie pro pot&eby m$s-
ta a jejich obyvatel s respektem k láze+sk%m pramen(m.

• Podpo&íme v%stavbu startovacích byt( na nevyu"it%ch brownfieldech 
ulice Komenského a modulárního bydlení v areálu Staré vodárny. 

• P&ímá podpora m$sta nov%m i stávajícím pediatr(m a zubním ordi-
nacím s cílem zajistit dostatek pediatr( a zuba&( pro ob!any m$sta.

SPOLU pro $ivotní prost"edí
Zrevitalizujeme zanedbané #ásti m"sta, usnadníme sb"r odpadu a 
zlep%íme #istotu.

• Dokon!íme revitalizaci pravého b&ehu &eky Oh&e s náplavkou pro 
procházky !i alternativní scénu a tím vytvo&íme místo pro aktivní 
spole!ensk% "ivot.  Zajistíme návaznost této lokality na novou cyklo-
stezku do Tuhnic a *ert(v ostrov.

• Budeme pokra!ovat v revitalizacích prostor zejména na sídli#tích, 
aby se staly p&irozen%m místem pro setkávání lidí v#ech generací. 

• Udr"ení vody v krajin$.

• Zavedeme ombudsmana pro !istotu m$sta

• Zlep#íme t&íd$ní odpadu v$t#ím mno"stvím kontejner( pro t&íd$n% 
odpad.

• M$stská zele+ – zam$&it se i na m$stskou zele+ i mimo láze+ské 
území a centrum. Dát mo"nost obyvatel(m zapojit se do údr"by 
m$stské zelen$ kolem jejich obydlí.

• Revize pozemk( m$sta a jejich skute!ného vyu"ití, vyu"ití GIS.

• Zachovat památkov% charakter m$sta i jednotliv%ch objekt(.

• Pokra!ovat v #etrném hospoda&ení v láze+sk%ch lesích. 

SPOLU pro energetiku a sob#sta!nost
S maximální prioritou budeme prosazovat projekty vedoucí k energe-
tické sob"sta#nosti v rámci tzv. Komunitní energetiky.  

• Maximální vyu"ití st&ech a p&íslu#n%ch dota!ních titul( pro umíst$ní 
solárních panel(

• Hledání mo"ností #etrného vyu"ití geotermální energie

 

SPOLU pro dobrovolné hasi!e
Podpora spolkové #innosti má smysl. Podpora spolkové #innosti 
s takov(m spole#ensk(m p!esahem jako je #innost dobrovoln(ch 
hasi#& dává smysl dvojnásobn(. Nejde jen o ochranu na%eho majetku 
a na%eho zdraví, p!i nasazení vlastního, ale i o #as v"novan( d"tem a 
dorostu.  

• Zajistíme více finan!ních prost&edk( pro !innosti SDH Stará Role a 
SDH Ta#ovice

SPOLU pro bezpe!nost
Zamezíme, aby se problémoví ob#ané dlouhodob" zdr'ovali v problé-
mov(ch lokalitách a zam"!íme práci m"stské policie na tyto lokality.

• Nadále budeme hájit zájmy ob!an(, kte&í si sousedství s ubytovnou 
dobrovoln$ nevybrali.

• Je nutné do&e#it problémy v ulici Sokolovská a vy!istit od dealer( a 
u"ivatel( drog. Vrátíme ulici Sokolovské její p(vodní lesk a vytvo&í-
me z ní op$t obchodní t&ídu, kterou p(vodn$ b%vala.

• Dáme stopku v#em nep&izp(sobiv%m, kte&í systematicky #ikanují své 
okolí. 

• V problematick%ch lokalitách posílíme hlídky strá"ník(. 

• Ve spolupráci s ob!any vypracujeme pocitovou mapu bezpe!í, která 
odhalí místa, na které se musíme více zam$&it.

• Více podpo&íme projekty asistent prevence kriminality, roz#í&ení 
m$stského kamerového systému.

• Zajistíme, aby m$sto zvládlo nápor ukrajinsk%ch uprchlík( a v klí!o-
v%ch oblastech posílilo bezpe!nost. 

• Posílíme bezpe!nost na komunikacích ve m$st$, lep#í osv$tlení 
p&echod(, pravidelná údr"ba zna!ení, úsekové m$&ení na kritick%ch 
místech.

SPOLU pro seniory a nejslab&í
Vysp"lá spole#nost se pozná podle toho, 'e dává %anci lidem excelo-
vat a m"nit své okolí k lep%ímu, ale také podle toho, jak se postará o 
ty nejslab%í. Senio!i si zaslou'í na%i pomoc v podob" kvalitního trá-
vení volného #asu, dostupné pé#e, pohybov(ch aktivit a nízkopraho-
v(ch center. Lidé, kte!í se dostali do ekonomick(ch problém&, matky 
samo'ivitelky, sociáln" znev(hodn"ní, ti v%ichni musí dosáhnout na 
záchranné lano, aby nekon#ili v náru#í exekutor& a spirály chudoby. 
Ten, kdo skute#n" chce, ten musí dostat %anci pro d&stojn( 'ivot v 
na%em m"st".

• Podpo&íme dal#í vznik domova pro seniory na území Karlov%ch 
Var(.

• Zv%#íme podporu projektu programu pro sebeobranu senior(.

• Zajistíme maximální podporu pro aktivní seniory a podpo&íme 
zajímavé mo"nosti pro trávení volného !asu. Zavedeme senior pas v 
rámci Karlovarské karty s mo"ností !erpání zv%hodn$n%ch cen pro 
zájezdy a v%lety po&ádané Dopravním podnikem Karlovy Vary.

• M$stská poradna pro d(chodce, sociáln$ slabé.

• Finan!ní podpora volno!asov%ch aktivit d$tí samo"ivitelek a samo"i-

vitel(, formou grantu Nadace m$sta Karlovy Vary.



Pro# jste se rozhodla kandidovat za SPOLU v komunálních volbách?

Z velkého nad#ení z úsp$chu koalice SPOLU a koalice PirSTAN v par-
lamentních volbách. Volební v%sledek t$chto p$ti stran umo"nil zís-
kání v$t#iny hlas( v dolní komo&e Parlamentu *R – tedy 108 hlas( 
z celkov%ch 200. Jsem tradi!ní voli! pravice a léta jsem nedokázala 
pochopit, pro! se st&edopravicové strany nedoká"í spojit, sjednotit 
nebo vytvo&it koalici, která by byla schopna ve volbách !elit nedemo-
kratick%m a populistick%m stranám. A kdy" se v parlamentních vol-
bách na podzim 2021 potvrdilo, "e n$které strany byly z parlamentu 
zcela vymazány a populistické strany byly pora"eny, probudila se ve 
mn$ touha také n$!ím p&isp$t ke spole!nému dílu, vystoupit z &ady 
b$"n%ch voli!( a nabídnout svou osobnost ke ka"dodenní politické 
práci v koalici SPOLU, její" hodnoty a programové cíle sdílím. Ostatn$ 
se sv%mi politick%mi názory jsem se nikdy netajila.

Co v p!ípad" va%eho úsp"chu ve volbách o#ekáváte?

Práci – slu"bu spoluob!an(m v souladu s volebním programem. Ni-
koli proto, "e bych m$la málo práce – p&esn$ naopak – mám práce a 
starostí nad hlavu, ale znám se velmi dob&e – nejlépe se mi pracuje 
pod mírn%m tlakem, ale vydr"ím i velk% nápor. Jiná v$c je to, "e pra-
cuji jako léka& a doká"u se jako léka& sama n$jak ohodnotit, doká"u 
odhadnout, na co moje znalosti sta!í, a kdy u" pot&ebuji pomoc jin%ch 
specialist(. Nejsem politik – nedoká"u zatím v(bec odhadnout, zda 
budu dostate!n$ odolná v(!i nenávistn%m projev(m. Spole!nost je 
totáln$ rozd$lena na dva tém$& nesmi&itelné tábory a otev&ená zloba 
a vulgarita se staly b$"nou sou!ástí vzájemné komunikace. Já bych 
cht$la politiku kultivovat. Vím, "e politika a diplomacie jsou 2 r(zné 
pojmy s r(zn%m obsahem, ale kdy" poslouchám t&eba pana Vladimíra 
Votápku nebo senátora Pavla Fischera, kte&í za sebou mají kariéru v 
diplomacii, "asnu, jak se n$které v$ci dají vyjád&it zcela pregnantn$, 
elegantn$ a bez emocí.

)eho se v p!ípad" va%eho úsp"chu ve volbách nejvíc obáváte?

Obávám se toho, "e nejsem profesí politik. Své doktorské „&emeslo“, 
jak to naz%vá ná# p&ední psychiatr Radkin Honzák, provozuji u" víc 
ne" 42 let a sna"ím se ho provozovat co nejlépe. Politika je také „&e-
meslo“, které se !lov$k musí u!it a za které bude ohodnocen, tak"e 
se bojím, abych nepropadla. Také jsem zvyklá, "e m$ lidé v$t#inou 
mají rádi nebo m$ alespo+ tolerují.

Co vás momentáln" nejvíc trápí?

Záda! Ková&ova kobyla chodí bosa vlastní vinou, proto"e v"dycky je 
n$co d(le"it$j#ího na práci... Ale v$t#inou se s tím n$jak poperu sama. 
Bu' to rozcvi!ím nebo mám na poli!ce u postele brufen. Ale vá"n$ - 
trápí m$ obecn$ malá vzd$lanost populace (nej!ten$j#ím deníkem je 
Blesk a nejsledovan$j#í ikonou Agáta Hanychová)! a z toho pramenící 
nedostatek nadhledu, neschopnost odli#it zrno od plev a informaci od 
dezinformace, závist, zloba, hloupost, netolerance = rozd$lená spole!-
nost.

A také m$ up&ímn$ #tvou aféry STANU – jedna za druhou – Vít Raku#an 
se zatím z "ádné nepou!il a to podrá"í v$rohodnost celé p$tikoalice, 
která spole!n$ hlasuje v dolní sn$movn$.

Kdo je vá% nejoblíben"j%í politik?

Mám hodn$ oblíben%ch politik( – Petr Fiala, Milo# Vystr!il, Martin Kup-
ka, Marián Jure!ka, Marek V%born%, Pavel Fischer, z EU Lud$k Nieder-
mayer a mnoho dal#ích, ale za nejlep#ího politika, kter% te' bohu"el 
stojí trochu mimo, pova"uji Miroslava Kalouska, p&esto"e zavedl su-
perhrubou mzdu, vzal nám nezdaniteln% základ dan$ z p&íjmu a m("e 
za v#echno! Ale sná#í to hrd$ jako chlap. A moc mi schází ve vedení TOP 
09 i v parlamentu – co slovo, to perla a úder kladiva p&ímo na hlavi!ku.

Ivana Hanzlíková
primá"ka rehabilita!ního odd#lení

Karlovarské krajské nemocnice a.s.



Sport – a to nejen vrcholov%, ale i amatérsk%, p&edev#ím se zam$&ením 
na d$ti a mláde" – pat&il v uplynul%ch !ty&ech letech mezi na#e priority 
a nejinak tomu bude i nadále. 

„Poda&ilo se nám navázat u"#í spolupráci se zástupci sportovních 
klub(, Sportovní unií Karlovarska a *eskou unií sportu. Z prost&edk( 
m$sta se ralizovala nebo v nejbli"#í dob$ bude realizovat celá &ada 
projekt(,“ sd$lil Viktor Linhart, m$stsk% zastupitel a p&edseda spor-
tovní komise.

„B$hem podzimu nap&íklad bude probíhat velká rekonstrukce sportov-
ní plochy na atletickém stadionu AC Start. Byl vypracován projekt pro 
stavební povolení a je po"ádáno o dotaci z programu Národní sportovní 
agentury na v%stavbu areálu úpolov%ch sport( v Tuhnicích. Dále byla 
vytvo&ena koncepce fotbalov%ch h&i#) na území m$sta,“ vyjmenoval n$-
kolik projekt( Linhart.

,e ve sportovní oblasti do#lo k posunu, potvrzují i zástupci sportovních 
organizací. 

„Spolupráce s p!edsedou sportovní komise Viktorem Linhartem je kon-
struktivní a efektivní. Po nástupu Viktora Linharta nastal velk" posun 
v p!ípravách a realizacích projekt# do sportovních za!ízení a areál#. 
P!edsedou sportovní komise jsem zvána na ka$dé zasedání, kde mohu 
uplatnit své letité zku%enosti a znalosti místního sportovního prost!e-
dí.“ Jitka Pe!ina, místop!edsedkyn" Sportovní unie Karlovarska.

„Po mém náhlém nástupu do funkce mi p!edseda sportovní komise Lin-
hart v"znamn& pomohl a absolvoval n&kolik sch#zek p!i nasm&rování 
na podporu pro dal%í zachování chodu areálu a na%eho klubu. Je to 
opravdu 'lov&k na svém míst&, kter" se zajímá o 'innost klubu a jeho 
prioritou je napomáhat sportovním oddíl#m v Karlov"ch Varech k jejich 
rozvoji.“ Martin Ba'il, p!edseda Tenisového klubu Lokomotiva Karlovy 
Vary.

„P!edseda sportovní komise Viktor Linhart se po svém nástupu do 
funkce seznámil se stavem sportovního areálu, ve kterém trénují 
sportovci z r#zn"ch oddíl# bojov"ch sport#. Bohu$el kapacita areálu 
a zázemí je omezená. Oddíly vyu$ívající úplovou t&locvi'nu mnoho let 
opakovan& $ádali o její opravu, p!íp. v"stavbu nové, která by kapacit-
n& pokryla pot!eby úpolov"ch oddíl# p#sobících v Karlov"ch Varech. 

P!edseda sportovní komise zahájil jednání s vedením m&sta a v"sled-
kem byl projekt se stavebním povolením, kter" byl následn& podán s 
$ádostí o dotaci na NSA.“ Richard R&'i#ka, prezident asociace Japan 
Karate Association.

„Z pozice p!edsedy nejv&t%ího fotbalového klubu ve m&st& jsem s 'in-
ností sportovní komise maximáln& spokojen". P!edseda komise Viktor 
Linhart je s námi v pravidelném kontaktu. Sám vyvíjí aktivitu a zajímá 
se co nás trápí, co je v klubu nového, jaké máme plány. Je vid&t, $e není 
jen politik, ale $e je sám velmi aktivní sportovní p!edstavitel a trenér 
mláde$e. N&kolikrát jsem byl pozván na zasedání Sportovní komise a 
v$dy m&la sch#zka jasn" v"stup. Za m& skv&lá práce.“ Stanislav *típek 
z fotbalového klubu Slavia Karlovy Vary.

V roce 2019 mne kontaktoval p&edseda sportovní komise Viktor Lin-
hart, zda bychom, jako v%znamn% u"ivatel areálu AC Start p&isp$li po-
"adavky p&i definování, jak%m zp(sobem by se i z na#eho pohledu m$l 
areál v rámci atletického zázemí rekonstruovat a p&ípadn$ dále rozví-
jet. Jsem ráda, "e rekonstrukce atletického stadionu AC Start byla po 
mnoha letech uvedena do pohybu a nez(stane pouze na papí&e. Lucie 
Markusková, Triatlet Karlovy Vary

Sportovní komise je tvo!ena zástupci z !ad opozice i koalice. Za celé 
"ty!i roky fungování sportovní komise jsem pot#$en, %e i p!es rozdílné 
politické názory byl na$ím cílem SPORT. 

P!i zasedáních docházelo k mnohé pluralit# názor& a ve v'sledku jsme 
se ve prosp#ch sportu dokázali v%dy shodnout a ud#lali spousty práce. 

Je pot!eba podotknout, %e sportovní komise je poradním orgánem, 
p!esto podklady, které jsme Rad# m#sta sv#domit# p!ipravovali, byly 
v%dy podpo!eny. Myslím si, %e jsme to zvládli se ctí.

Záv#rem bych rád pod#koval v$em, se kter'mi jsem v pr&b#hu mého 
anga%má ve sportovní komisi spolupracoval, a je jich mnoho. Koleg&m 
ze sportovní komise, zástupc&m odboru $kolství, kultury t#lov'chovy, 
zástupc&m klub&/oddíl& a Jitce Pe!in#, místop!edsedkyn# Sportovní 
unie Karlovarska. Vá%ím si jejich názor&, postoj& i kritiky.

Viktor Linhart
p!edseda sportovní komise, zastupitel

Sport 
priorita koalice Spolu



Zaji#t$ní bezpe!nosti a po&ádku ve m$st$ pat&í mezi d(le"ité sou!ás-
ti na#eho volebního programu. ,e nejde jen o sliby, jsme dokázali u" 
v p&edchozím volebním období.

„Mezi na#e úsp$chy pat&í nap&íklad vy&e#ení problému s ubytovnou v 
Charkovské ulici, kdy si lidé z jejího okolí dlouhá léta marn$ st$"ovali 
na hluk, nepo&ádek. Poda&ilo se nám iniciovat v%kup tohoto domu,“ 
vyjmenovává p&edsedajicí pracovní skupiny pro bezpe!nost a proble-
matiku ubytoven a m$stsk% zastupitel Viktor Linhart. 

Podobn% problém tato skupina &e#ila i s ubytovnou Tygr v Moskevské 
ulici, kde obyvatelé okolí, Policie *R a M$stská policie také upozor-
+ovali na poru#ování ve&ejného po&ádku a v%skyt nep&ízniv%ch vliv( 
p(sobících na d$ti. 

„V$novali jsme se ale i dal#ím v$cem. Nap&íklad byl z dotací roz#í&en 
m$stsk% kamerov% systém, prob$hly kurzy sebeobrany pro seniory 
nebo jsme podporovali dal#í vyu"ívání asistent( prevence kriminali-
ty v ulicích m$sta,“ dodal Linhart.

Za RESTART pova'ujeme p&edev#ím ekonomické o"ivení m$sta a 
to jak na úrovni cestovního ruchu tak samotné samosprávy. Kroky, 
které doposud u!inilo m$sto v rámci zvládnutí situace v dob$ „kovi-
dové“, byly správné a jako sou!ást koalice jsme je pln$ podporovali. 

„ Je t&eba prosadit strategické zájmy m$sta  na p&íslu#n%ch mini-
sterstvech.  Nap&íklad dopravní spojení !i investice do místní in-
frastruktury, které jsou za hranicí mo"ností m$stského rozpo!tu, je 
t&eba aktivn$ prosazovat. Samotné vládní anga"má koalice SPOLU 
je v%hodné v%chozí postavení, ale samo o sob$ nesta!í,“ vysv$tluje 
kandidát na primátora Ji&í Van$!ek. 

Jeden sm"r RESTARTU je tedy nutné vést sm$rem k úst&edním or-
gán(m . V tomto smyslu na nic ne!ekáme a ji" prob$hlo n$kolik 
„ministersk%ch sch(zek“ na#eho kandidáta na primátora.

Druh( sm"r RESTARTU chceme vést a zam$&it se na konkrétní in-
vestory a sou!asn$ s nimi na zv%#ení turistického ruchu. Jde nám 
tedy o vytvá&ení motivace a prost&edí, aby Karlovy Vary jako desti-
nace s nezam$niteln%m GENIUS LOCI usp$lo v konkurenci ostatních 
míst na#í republiky. Jedním z p&íklad( této aktivní politiky je sledo-
vání v%voje mezinárodních vztah(, konkrétn$ s Katarem a ostatními 
státy Perského zálivu. Poté, co v !ervnu nav#tívila vládní delegace 
ekonomické fórum v Kataru, kde byla podepsána dohoda o zamezení 
dvojího zdan$ní s *eskou republikou, je p&ipravena k projednání a 
schválení v Parlamentu dohoda o ochran$ investic. Schválení to-
hoto dokumentu je podmínkou pro to, aby zde katarské investi!ní 
fondy mohly zahájit investice. Není tajemstvím, "e vedle energetiky 
a dopravy je investi!ní apetit Kata&an( zam$&en také na oblast lá-
ze+ství.

-t$stí p&eje p&ipraven%m, a tak po prvním jednání v Karlov%ch 
Varech se #éfem Obchodní komory pro státy Rady pro spolupráci 
arabsk%ch stát( v Zálivu (GCC) v Karlov%ch Varech navázalo druhé 
jednání v sídle komory v Praze.

Tu vede mana"er Peter Závodsk%, kter% je mimo jiné  poradcem ka-
tarského velvyslance v Berlín$ a v Dauhá. Závodsk% také pomohl s 
organizací sch(zky !esk%ch ministr( u emírova kanclé&e v !ervnu 
tohoto roku.

„Jednání s investory z Blízkého v%chodu je a je specifické tím, "e 
velmi zále"í na osobních kontaktech a potrpí si na oficiality. Je to 
sou!ást jejich kultury a bez budování t$chto vztah( nelze usp$t,“ 
uvedl dále kandidát na primátora Ji&í Van$!ek, kter% se problema-
tikou aktivn$ zab%vá a byl ú!astníkem jednání v sídle Obchodní ko-
mory pro státy Rady pro spolupráci arabsk%ch stát( v Zálivu (GCC).

z leva: Peter Závodsk", Ji#í Van$%ek, Viktor Linhart 

Hájíme bezpe!nost

a po"ádek ve m#st#

RESTART PRO 

KARLOVY VARY
CO KONKRÉTN, ZNAMENÁ 



V komunálních volbách máte dv# 
mo$nosti, jak volit: 

1. Zvolit celou
kandidátku za#krtnutím
polí!ka u jejího názvu.

2. Vybrat 35 kandidát(
za#krtnutím polí!ka

u jejich jména.

JAK HLASOVAT
V KOMUNÁLNÍCH

VOLBÁCH?

SPOLU (ODS, KDU-ČSL,
TOP 09)
vylosované číslo: 8

1. Jiří Vaněček, BBA, 49 let, obchodní
ředitel
Stará Role, ODS, navržen ODS

2. Ing. Petr Bursík, 46 let, projektant
Karlovy Vary, ODS, navržen ODS

3. Mgr. Viktor Linhart, 45 let, právník
Karlovy Vary, ODS, navržen ODS

4. Bc. Lukáš Otys, MBA, 37 let,
provozovatel cukrárny, podnikatel
Karlovy Vary, TOP 09, navržen
TOP 09

5. Mgr. Vladimír Melichar, 48 let,
přírodovědec, environmentální expert
Karlovy Vary, KDU-ČSL, navržen
KDU-ČSL

6. Ing. Bc. Romana Marečková, 46 let,
podnikatelka
Karlovy Vary, ODS, navržena ODS

7. Ing. Jan Řezáč, MBA, 44 let, ředitel
ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Karlovy Vary, ODS, navržen ODS

8. Ing. Jan Klíma, 58 let, jednatel
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Narodil jsem se v roce 1973 v Karlov%ch Varech, ale pova"uji se za "lutic-
kého rodáka a patriota. Absolvoval jsem místní základní #kolu, ani" bych 
samoz&ejm$ tehdy tu#il, "e budu mít skv$lou mo"nost ji jednou ovliv+o-
vat. Odolal jsem náboru na st&ední vojenskou #kolu a vydal se na studia 
do karlovarského gymnázia. Maturita mi otev&ela dve&e univerzitnímu 
vzd$lání a mojí almou mater byla a je Západo!eská univerzita v Plzni. 
Stal jsem se u!itelem. Na rozdíl od mnoh%ch m%ch koleg( jsem tehdy 
do #kolství skute!n$ nastoupil a za!al jsem tím psát sv(j "ivotní p&íb$h 
spojen% se #kolou. V rámci zvy#ování kvalifikace jsem vystudoval speci-
ální pedagogiku a pozd$ji #kolsk% management na Univerzit$ Karlov$ v 
Praze. Slo"il jsem také státní jazykovou zkou#ku z angli!tiny (to by paní 
u!itelka z gymplu koukala...). Sbíral jsem zku#enosti na dvou zahrani!-
ních stá"ích.
Po studiích jsem se do rodn%ch ,lutic vrátil a pracoval tam v r(zn%ch 
pozicích. Za!al jsem jako no!ní vychovatel, civilká& v pe!ovatelské slu"-
b$, u!itel, zástupce &editele, &editel speciální #koly. Tahle povolání samo-
z&ejm$ p&isp$la k zapojení do #irokého "ivota komunity. *ichnul jsem si 
k vodáctví, volejbalu, malé kopané, florbalu, lednímu hokeji i ochotnic-
kému divadlu. P&es 20 let jsem spolupo&ádal letní d$tské tábory. Vtáhli 
m$ do po&ádání d$tsk%ch dn(, lampionov%ch pr(vod(, masopust(, ples(, 
prodávání váno!ních kapr(... Ale skute!n%m koní!kem jsou dobrovolní 

hasi!i. Vlastním sborem jsem byl vychován a dnes mu to m("u z pozice 
jeho starosty vracet. Dobrovolná pomoc pro místní lidi nebo slu"by ve 
v%jezdové jednotce jsou samoz&ejmostí. Skute!nou radostí je pak práce 
s hasi!sk%m pot$rem. Tomu se ve sboru v$nujeme od roku 2008 poté, co 
jsme za!ali od úplné nuly. Dnes na#i mladí hasi!i pravideln$ reprezentují 
na mistrovství republiky v po"árním sportu.
Aktivní "ivot s komunitou také logicky znamená zapojit se do místní po-
litiky. Opozi!ní práci jsme spolu s kolegy dokázali p&etavit ve vít$zství v 
komunálních volbách a díky tomu mohu starostovat ve ,luticích t&etí vo-
lební období. Nabral jsem opravdu velké mno"ství zku#eností z r(zn%ch 
obor( lidské !innosti, se kter%mi se p&i vedení obce m("ete potkat. Zb%vá 
tyto zku#enosti dále vyu"ít. Ale to u" je p&íb$h se jménem Pro! kandiduji.

Pro! volit Václav Slavíka?
1. Je zku#en%m politikem, kter% úsp$#n$ starostuje 12 let ve svém m$s-
t$. Nabyté zku#enosti, #irok% rozhled i charakterové vlastnosti jsou dob-
r%m p&edpokladem pro slu"bu lidem ve svém senátním obvodu. 

2. Jako zku#en% u!itel a &editel speciální #koly se dob&e orientuje ve 
#kolství. Zajímá se o zvy#ování kvality v%uky, zejména na 2. stupni Z- 
jako mezníku pro budoucí profesní dráhu. Je toho názoru, "e o #kolství 
se musí rozhodovat na základ$ po&ízen%ch kvalitních dat, ne jen podle 
dojm(. 

3. Z vlastní zku#enosti !lena v%jezdové jednotky dobrovoln%ch hasi!( si 
uv$domuje d(le"itost této slo"ky Integrovaného záchranného systému. 
Chce do zákon( prosadit systém v podpo&e a motivaci pro dobrovolné 
v%jezdové hasi!e, ale také jejich odpov$dné zam$stnavatele. 

4. Novela stavebního zákona ru#í stavební ú&ady na men#ích obcích. Vác-
lav Slavík chce pomoci obcím v senátním obvodu se zaji#t$ním chodu 
stavebních ú&ad(, tak jak bylo zvykem doposud. Tahle d(le"itá slu"ba se 
nesmí vzdálit ob!an(m. 

5. Bude neustále p&ipomínat a spolupracovat na tématech, která p&ine-
sou prosp$ch ob!an(m v senátním obvodu. Chybí nám nap&. ve&ejná 
vysoká #kola, dostav$ná D6, #etrn$j#í p&ístup p&i t$"b$ surovin nebo 
komplexní onkologické centrum. Kandidatura za koalici SPOLU znamená 
v sou!asnosti b%t p&ímo napojen na vládní politiku.

 • starosta
• u#itel, !editel, speciální pedagog

• vedoucí tábor&, ochotník

• dobrovoln( hasi#

Václav Slavík
starosta -lutic

Kandidát koalice SPOLU do Senátu



CO SE NÁM

V UPLYNULÉM VOLEBNÍM

OBDOBÍ POVEDLO?

Konzolová lávka 
naproti Thermalu

Sadová kolonáda 
rekonstrukce 

Náplavka
nov( volno#asov( 

areál

Stadion AC Start
oprava sportovní 

plochy
Cyklostezka 

Chebsk( most - 
Tuhnická lávka

Cyklostezka
Dvory – Ta%ovice

Cyklostezka 
Tuhnická lávka – 

Meandr 

Dvorsk( most
postavení nového 

mostu

rekonstrukce ulic: *e!íkova v Sedleci, Ol%ová Vrata, Jáno%íkova v Doubí,
Sklá!ská ve Dvorech, U Podjezdu a Jízdárenská v Tuhnicích,
Sedlecká - R&'ov( Vrch-Sedlec, Nákladní v Rybá!ích, Vrchlického a V(chodní v Drahovicích, 
Nákladní v Rybá!ích, Vrchlického a V(chodní v Drahovicích

desítky km plo%n(ch oprav chodník& a komunikací ve v%ech #ástech m"sta

Uvedené akce realizoval odbor investic v období 2018 -2022, 
pod vedením na%eho investi#ního nám"stka Ing. Petra Bursíka.++

+

Festivalov( most

Terminál MHD 
rekonstrukce 

Ml(nská kolonáda 
rekonstrukce

Kopt&v most 
rekonstrukce

Most u Kome

V!ídelní kolonáda
odstran"ní

havarijního stavu, 
znovuzprovozn"ní

Goethova lávka 
nová lávka

Lávka
u Drahovického 

mostu

V(sadba jedlí

revitalizace
vnitrobloku

ul. Svobodova
-Dru'stvení


