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Proč kandiduji
Karlovy Vary jsou mou srdeční záležitostí. Mám to štěstí, že je mohu nazývat svým rodným městem. Jsem přesvědčen, že je to město s ohromným potenciálem, který je potřeba začít aktivně využívat. Proto jsem se
rozhodl kandidovat na primátora našeho města. Chci restartovat Karlovy Vary a změnit jejich pověst. Momentálně je to město, ze kterého
se odchází. Mou ambicí je udělat z něj město, do kterého budou lidé
přicházet za prací, za příležitostmi, za studiem, za zábavou, a především
za spokojeným životem.
Mám za sebou bohaté profesní zkušenosti ze soukromého sektoru i z
komunální politiky. Tyto kompetence chci nabídnout Vám i našemu městu. Vím, že stát ani město se nedají řídit jako firma. To je jen populistická
iluze, která se už v praxi ukázala jako zcela mylná. Nicméně zkušenosti
ze soukromého sektoru v kombinaci s politickou zkušeností jsou dobrým základem pro RESTART našeho města. A tomu věřím.
Nejsem na to ale sám. Na kandidátce SPOLU jsou lidé s podobnou ambicí změnit město k lepšímu. Bez Vás to nedokážeme! Pojďte do toho
spolu s námi.

Dovolte mi, abych se představil jako
kandidát SPOLU na primátora
Jsem skoro padesátník. Jsem ženatý a mám tři skvělé dcery. Na střední školu jsem chodil v Plzni, kde jsem navštěvoval Střední zemědělsko-technickou školu a moje profesní dráha měla být původně spjata s
traktory, automobily a jinými dopravními prostředky. Jenže pak přišla
Sametová revoluce, nastaly „devadesátky“ a našemu oboru se příliš
nedařilo. A tak jsem v době rodícího se českého kapitalismu zamířil do
oblasti finančních služeb a následně do pojišťovnictví. Vůně benzínu a
nafty tak zůstala na nějakou dobu pouze jako součást mých koníčků.
Má nepolitická profesní dráha je tedy spojena s pojišťovnictvím, kde působím od roku 1993 a neskromně si dovolím říct, že jsem dokázal v rámci profesního a manažerského růstu vše, co jsem si předsevzal. Během
téměř dvaceti let působení v oboru jsem prošel prostředím ryze české,
ale i ryze zahraniční korporátní kultury. Aktuálně působím v pozici obchodního ředitele zpět u české společnosti. To je moje krevní skupina.
Vzhledem k tomu, že jsem automobilismem a dopravou v rodině obklopen od útlého dětství, tak neodmyslitelnou částí mého života se stalo
téma dopravy, zejména té osobní a veřejné. Jsem velmi vděčný za to, že
mohu vykonávat funkci předsedy představenstva Dopravního podniku
Karlovy Vary, a.s., a to od roku 2007. Jsem hrdý na to, co tato městská
akciová společnost dokázala nejen technologicky, ale také svou úrovní
a kvalitou, která převyšuje jiné dopravními podniky.

Vzdělání
1992

SZTŠ Plzeň–Křimice, maturita

2013

Business Institut, profesní vzdělávací program BBA – management

2020

Zkouška IDD ČNB – oblast 5

2021

Zkouška IDD ČNB – oblast 1

Manažerské pozice
1998 - 2006

ředitel agentury STACH S.T, a.s. (pojišťovnictví)

2006 - 2011

ředitel agentury AON Central and Eastern Europe, a.s. (pojišťovnictví)

2011 – 2013

ředitel agentury RESPECT, a.s. (pojišťovnictví)

2013 – 2022

obchodní ředitel RESPECT, a.s. (pojišťovnictví)

Členství nebo účast v obchodních korporacích a nadacích
2001– 2005

Žlutická teplárenská, a.s. – předseda představenstva

2004 – 2007

VV autobusy, s.r.o. – autobusová doprava-společník

2005– 2007

CQP Invest, a.s. – člen představenstva (doprava, opravárenství)

2007 - 2022

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. – předseda představenstva

2008 – 2022

Nadace Města Karlovy Vary – předseda správní rady

2011 – 2014

THERMAL F, a.s. – člen představenstva

Politické aktivity
- Člen ODS: od 13. 7. 1998
- Předseda Místního sdružení ODS Karlovy Vary od: 20. 12. 2010
- Předseda Regionálního sdružení ODS Karlovarský kraj od: 5. 3. 2012

Lukáš Otys
Lídr TOP 09
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Lídr KDU-ČS

Kdo jsem?

Proč se angažuji v politice a kandiduji?

Narodil jsem s v Jáchymově, ale celý život žiji v Karlových Varech. Více než deset let podnikám v oboru gastronomie. Jsem
autorem knihy Kuchařka stylu moderního muže, kde si dávám
za cíl vytvořit skromnou příručku pro mladé gentlemany 21.
století, protože lidská slušnost je jedna z největších ctností.
Provozuji také reklamní agenturu. Věřím, že tvrdou prací se dá
dosáhnout takřka všeho a kde je vůle, tam jsou výsledky.

Moje generace má v politice velký dluh, v roce 1989 jsme přispěli ke
změně, ale pak jsme přenechali prostor vykukům a lidem bez skrupulí.
Do KDU-ČSL jsem vstoupil až v roce 2016, protože už jsem nedokázal
přihlížet tomu, kam naše země směřuje a kdo jí reprezentuje. Je to politická strana, která prosazuje hodnoty, které jsou mi blízké. Zejména jde
o osobní zodpovědnost každého za sebe, svou rodinu, vlast a prostředí,
ve kterém žijeme. Je to strana nepopulistická, ve které funguje vnitřní demokracie, dokázala se obrodit a není problém v různosti názorů.
Zároveň je pravdou, že KDU-ČSL se čím dál více profiluje jako strana,
pro niž je životní prostředí důležitou hodnotou, jeho ochranu prosazuje
právě z pozice zodpovědnosti každého za to, co nám bylo svěřeno a co
tu zanecháme svým dětem. Taková motivace mi připadá sympatická.
Podílel jsem se na programu koalice SPOLU v oblasti životního prostředí a mám možnost po odborné stránce připomínkovat legislativu a
dotační politiku v téže oblasti.
V našem kraji bych chtěl pomoci najít řešení pro likvidaci odpadů po
ukončení skládkování v roce 2030, rozpohybovat projekty na revitalizace mokřadů a vodních toků a podílet se na hledání vhodného způsobu
obnovy důlní krajiny.
V Karlových Varech, kde mám bydliště, nabízím své zkušenosti a znalosti v komunální politice. Naše město mám rád a myslím si, že by mohlo být skvělým místem pro život všech generací. Je potřeba usilovat o
to, aby nabídka vzdělávání dětí, kvalitní kultury, sportu a spolkového
života i lékařské péče odpovídala krajskému městu. Kromě příležitostí
k zaměstnání tu musíme mít dostatek dostupných startovacích a malometrážních bytů.
Chtěl bych si vzít pomyslnou garanci za oblasti, ke kterým mám blízko.
Jsou jimi vzdělávání, životní prostředí a kultura. Prosazujeme totiž zřízení pobočky veřejné vysoké školy, využití obnovitelných zdrojů energie v komunitní energetice a trvale živé kulturní město.

Proč kandiduji a jaké jsou moje cíle?
Očima ekonomiky jsem to, čemu se říká „drobný podnikatel“.
Vidím tak obrovské rozdíly mezi hlavním městem, kde provozuji
cukrárnu, a našimi Karlovými Vary. Centrum našeho kraje si
zaslouží lepší podporu místních podnikatelů, kteří vytvoří lepší
pracovní příležitosti. Zkrátka musí znovu ožít.
Po dvou letech pandemie je cestovní ruch a pracovní příležitosti s ním spojené v útlumu. Proto budu usilovat o rozvoj moderní
lázeňské péče pro mladší věkovou skupiny a rodiče s dětmi.
Je nutné přilákat nové investory, ale i změnit orientaci právě
v turismu na Německo a země západní Evropy. K tomu je však
zapotřebí myslet na místní, aby se nezhoršovala kvalita jejich
života.

Do čeho chci investovat úsilí?
Mám rád sport, a to i ten aktivní. Ostatně dříve jsem hrával
fotbal za místní Slavii, později Buldoky. Proto budu usilovat o
zvýšení financování i méně podporovaným sportům. Investicím
do zázemí, vybavení, a to jak v areálu AC START, tak na dalších
sportovištích. Zkrátka zvýšit nabídku sportovišť a volnočasových aktivit, ať je z čeho vybírat.
Velkým úkolem je pomoc samoživitelům, kteří potřebují naši
pomoc. Budu proto usilovat o navýšení finanční podpory volnočasových aktivit pro jejich děti.
V neposlední řadě je nutné výrazně zvýšit nabídku bydlení, a
to expanzí družstevního bydlení a společných projektů se soukromých sektorem. Zároveň budu usilovat o novou výstavbu
startovacích bytů na tzv. brownfieldech, tedy lukrativních pozemcích ve městě, které jsou nevyužívány. V době rostoucích
cen energií budu klást důraz na maximální využití geotermální
energie pro potřeby města a jejich obyvatel, abych co nejvíce
šetřil naše peněženky.

Kdo jsem
Narodil se v Karlových Varech, jsem šťastným manželem a otcem tří
dětí. Po Gymnáziu v Karlových Varech jsem pokračoval ve studiu odborné biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zprvu
jsem se zaměřil se na studium rašelinišť a jejich rostlinstva, později
jsem rozšířil svůj odborný zájem na drobné savce, obojživelníky a vodní měkkýše. Pracoval jsem jako botanik na Správě CHKO Slavkovský
les, později zakládal a vedl Krajské středisko Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR a od roku 2012 působím samostatně jako biologický a environmentální expert. Zaměřuji se na terénní biologii, přednáším a publikuji odborné a populárně naučné texty (např. Doupovské hory, Zvláště
chráněné druhy rostlin Karlovarského kraje, Křeček v Čechách). Jsem
členem České botanické společnosti, České ornitologické společnosti a
expertní skupiny Českého ramsarského výboru. Ve studentských letech
jsem pomáhal při záchraně lipových alejí na Karlovarském hřbitově.

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

2. Ing. Petr Bursík, 46 let
projektant, Karlovy Vary
člen ODS
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5. Mgr. Vladimír Melichar, 48 let
přírodovědec, enviromentální expert
Karlovy Vary, člen KDU-ČSL

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

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

8. Ing. Jan Klíma, 58 let
jednatel
Karlovy Vary, člen KDU-ČSL

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

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

9. Igor Adamovič, 57 let
ekonom
Olšová Vrata, člen TOP 09

10. Simona Vránová, 60 let
úřednice
Drahovice, členka ODS

11. MUDr. Ivana Hanzlíková, 67 let
lékařka, Drahovice
bez politické příslušnosti

20. Ing. Richard Petrželka, 78 let
důchodce, Drahovice
člen KDU-ČSL

12. Sylvie Kunešová, DiS., 48 let
sociální pracovnice, Karlovy Vary
členka TOP 09

28. Ing. Vlastimil Stehno, 66 let
důchodce, Rybáře
člen KDU-ČSL

21. Petr Dohnal, 59 let
jednatel společnosti, Dvory
člen ODS

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

13. Mgr. et Bc. Jan Rezek, DiS. et DiS.,
muž, 39 let, hudební pedagog, dirigent, Rybáře
člen KDU-ČSL
14. Tomáš Nesrsta, 39 let
IT systémový koordinátor, Stará Role
člen ODS
15. Marcel Harvánek, 45 let
podnikatel, Rybáře
bez politické příslušnosti

22. Bohumír Hájek, 69 let
hudebník, učitel, Karlovy Vary
člen KDU-ČSL
23. Michaela Bečková, DiS., 52 let
sociální pracovník
Karlovy Vary
bez politické příslušnosti

30. Vladimír Hudec, 46 let
personalista, Doubí
člen ODS
31. Miroslav Smutný, 66 let
důchodce, Karlovy Vary
člen TOP 09

24. Roman Bílský, 42 let
ředitel a. s., Stará Role
člen ODS

32. Ing. Jiří Rezek, 75 let
středoškolský pedagog, Rybáře
člen KDU-ČSL

25. Luděk Olič, 45 let
podnikatel, Rybáře
bez politické příslušnosti

33. Ing. Veronika Tichá, 29 let
účetní, Karlovy Vary
členka TOP 09

18. Mgr. Vladimír Hůrka, 63 let
ředitel školského poradenského zařízení, Rybáře
člen ODS

26. Ing. Jan Pánek, 78 let
důchodce, instruktor lyžování
Drahovice
člen ODS

34. PhDr. Antonín Mařík, 65 let
archivář, Rybáře
člen KDU-ČSL

19. Martin Růžek, 20 let
student IT, Stará Role
člen TOP 09

27. Bc. Kateřina Maružánová, 36 let
projektový manager, Rybáře
členka TOP 09

16. MUDr. Gabriela Albrechtová, 46 let
zubní lékařka, Rybáře
členka KDU-ČSL
17. Ing. Petr Kulda, 49 let
projektový manažer, Stará Role
člen TOP 09

35. MUDr. Pavel Smutný, 64 let
praktický lékař, Drahovice
bez politické příslušnosti
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Petr Bursík (ODS)

Chtěl bych pokračovat v systematické údržbě, opravách a rekonstrukcích veškeré dopravní infrastruktury města. Na základě schváleného generelu dopravy dokončit rezidenční stání na vybraných katastrech města a dopracovat, realizovat parkovací domy.
Dokončit připravené projekty na využití volné vody v krajině, zvýšit potenciál geotermálního a zeleného zdroje pro město.

Viktor Linhart (ODS)

Z pozice zastupitele a předsedy sportovní komise bych chtěl nadále pokračovat v současné spolupráci se zástupci sportovních klubů, Českou unií sportu a Sportovní unií
Karlovarska v rozvoji projektů do stávajicích tělovýchovných a sportovních zařízení na
území města Karlovy Vary. Komunikovat požadavky regionálních sportovních klubů a
oddílů na úrovni celorepublikového Programového týmu ODS Sport, kam jsem byl za
Karlovarský kraj v červnu 2022 nominován. Prioritou je finanční a materiální podpora
z rozpočtu města Karlovy Vary na tělovýchovu a sport v dalších letech, zejména v souvislosti se zvýšenými cenami energií.

Jan Klíma (KDU-ČSL)

Mým hlavním cílem je pokusit se zastavit negativní trend našeho regionu, a to vylidňování regionu a stárnutí populace. To je věc, kterou nezvládne jeden člověk za jedno volební období. Mou osobní hlavní prioritou je tedy zřízení vysokoškolského studia
zdravotnických oborů, neboť jeho absence v krajském městě má na vylidňování regionu
nemalý podíl.

Igor Adamovič

Více než 30 let jsem pracoval jako ekonom, mojí prioritou byla a je rodina, a mým koníčkem je zahrádkaření. Proto vidím svou činnost v zastupitelstvu zaměřenou právě na
tyto oblasti – na ekonomiku města, na mladé lidi a na životní prostředí, což na sebe nedílně navazuje. Primárním úkolem nového politického vedení města musí být nastavení
financování nejen provozu, ale i udržitelného a dlouhodobého rozvoje Karlových Varů.
Naše budoucnost je v budoucí generaci, proto se musíme zaměřit na školství a volnočasové aktivity dětí a mládeže, aby nastupující generace měla důvod doma setrvat. A
příjemné životní a přírodní prostředí i jim umožní založit u nás své rodiny, a zabezpečit
tím rozvoj a budoucnost našeho krásného města.

Jan Rezek (KDU-ČSL)

Moje priority, se kterými jdu do voleb, vychází z mé profese. Chtěl bych zachovat a povzbudit Karlovy Vary jako kulturní město, podporovat kulturní instituce a smysluplnou
kulturu napříč žánry. Rád bych se věnoval také podpoře neziskových organizací při
obnově památek.
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SPOLU pro dopravu, která slouží občanům

• Systémem grantů podpoříme výrobce regionálních potravin.

Zajistíme opravy zanedbaných silnic, mostů a chodníků, zlepšíme
využití stávajících a zajistíme vybudování nových parkovacích míst.

• Budeme aktivně lákat investory, kteří vytvoří nová pracovní místa
pro kvalifikované i nekvalifikované pracovníky.

• Uděláme vše pro urychlenou dostavbu dálnice D6.

• Zaměříme se na turisty z Německa a západní Evropy.

• Budeme pokračovat v investicích na opravy chodníků a komunikací
dle jednotlivých městských čtvrtí.

SPOLU pro sport a volný čas

• V nejzatíženějších lokalitách zavedeme rezidenční parkování, aby
obyvatelé měli možnost u svých domovů zaparkovat v Tuhnicích,
Rybářích, Bohaticích a Drahovicích.

Podporou konkrétních projektů můžeme zlepšit nabídku akcí, kterých
se člověk může zúčastnit jako divák. Pro aktivní využití volného času
chceme modernizovat sportoviště a volnočasové areály.

• Vybudujeme nové dopravní napojení přes řeku Ohři, pro odlehčení
dopravy v centru města – příprava projektu mostu Charkovská a
prodloužení lávek pro pěší u KV Areny a Baumaxu.

• V lázeňských lesích zřídíme 3D lesní pedagogiku a další walkingové
a běžecké trasy.
• Zřídíme cyklotraily na území města nebo jeho pozemcích.

• Podpoříme výstavbu parkovacích domů formou PPP projektu například v lokalitě areálu Kattenback, u Slávie nebo Městské galerie.

• Investice do Skate parku a PumpTracku pro zlepšení jejich technických parametrů a možností využití.

• Finanční stabilizace a udržení klíčových zaměstnanců Dopravního
podniku Karlovy Vary, jako recept pro spokojeného cestujícího.

• Výstavba nového zázemí pro sportovce a rekonstrukce tribuny v
areálu AC START.

• Zajištění maximální bezpečnosti hromadné dopravy prostřednictvím
prvků aktivní i pasivní bezpečnosti autobusů.

• Zvýšit financování a zázemí méně podporovaným sportům a podpora
spolkové činnosti.

• Udržení tempa technologického rozvoje Dopravního podniku Karlovy
Vary, včetně podpory ekologických a uhlíkově neutrálních pohonů
vozidel.

• Udržení finanční a materiální podpory z rozpočtu města Karlovy
Vary na tělovýchovu a sport.

SPOLU pro vzdělání
Podpoříme kvalitní učitele a rozšíříme nabídku mimoškolních aktivit
v prostorách škol a na školních sportovištích. Budeme investovat do
rozšiřování kapacit a kvality škol i školních budov.
• Prosadíme zřízení pobočky státní vysoké školy v Karlových Varech,
prioritně v oblasti fyzioterapie a balneologie, prohloubíme spolupráci
mezi městskými organizacemi a odbornými školami. (lesy parky,
sociál, mateřinky)
• Nastavíme systém optimálního využití kvalitního venkovní zázemí
pro volnočasové aktivity u městských škol. Prostory budou mít k
dispozici i sportovní kluby, které je využijí pro svou činnost.
• Finančně podpoříme zdravé stravování dětí ve školách a školkách, s
důrazem na využití regionálních potravin.
• Umožníme a podpoříme zřízení základní křesťanské školy a mateřské školky.

• Nové povrchy pro fotbalové hřiště Slavie, hřiště Růžový vrch, hřiště
v areálu Hvězda – Tuhnice a areál Doubí.

SPOLU pro kulturu
• Podpoříme kulturní akce města nabídkou využití městských kulturních sálů a venkovních prostor.
• Podpora pestré nabídky kultury, podpora živé kultury, ohled na
kvalitu. Atraktivní festivaly pro mládež, rodiny.
• Aktivní pomoc KSO při zajištění vícezdrojového financování ze strany
kraje a státu.
• Městské divadlo – kvalitní hostující představení, nová varieté, aktivní
pomoc při zajištění vícezdrojového financování.
• Efektivnější využití Karlovarské karty v MHD na kulturní a společenské akce města.
• Oživení lázeňského centra formou podpory akcí zaměřených na obyvatele města (např. zavedení tematických nedělních promenád).

SPOLU pro lepší pracovní příležitosti

SPOLU pro bydlení

Podpoříme místní podnikatele chytrým rozvojem cestovního ruchu.

Postaráme se o zvýšení nabídky bydlení a zajistíme chybějící služby

• Tradiční směr lázeňské péče jako dlouhodobý koncept Karlových
Varů doplníme rozvojem moderní lázeňské péče pro mladší věkovou
skupinu a rodiny s dětmi.
• Budeme cíleně vyhledávat nové investory.

• Prosadíme podporu města při výstavbě družstevního bydlení jako
nejdostupnější varianty pro širokou veřejnost – vnitřní oblouk Krokovy ulice, aktivní podpora PPP projektů.

• Budeme pokračovat ve využití geotermální energie pro potřeby města a jejich obyvatel s respektem k lázeňským pramenům.
• Podpoříme výstavbu startovacích bytů na nevyužitých brownfieldech
ulice Komenského a modulárního bydlení v areálu Staré vodárny.
• Přímá podpora města novým i stávajícím pediatrům a zubním ordinacím s cílem zajistit dostatek pediatrů a zubařů pro občany města.

SPOLU pro životní prostředí
Zrevitalizujeme zanedbané části města, usnadníme sběr odpadu a
zlepšíme čistotu.
• Dokončíme revitalizaci pravého břehu řeky Ohře s náplavkou pro
procházky či alternativní scénu a tím vytvoříme místo pro aktivní
společenský život. Zajistíme návaznost této lokality na novou cyklostezku do Tuhnic a Čertův ostrov.
• Budeme pokračovat v revitalizacích prostor zejména na sídlištích,
aby se staly přirozeným místem pro setkávání lidí všech generací.
• Udržení vody v krajině.
• Zavedeme ombudsmana pro čistotu města
• Zlepšíme třídění odpadu větším množstvím kontejnerů pro tříděný
odpad.
• Městská zeleň – zaměřit se i na městskou zeleň i mimo lázeňské
území a centrum. Dát možnost obyvatelům zapojit se do údržby
městské zeleně kolem jejich obydlí.
• Revize pozemků města a jejich skutečného využití, využití GIS.
• Zachovat památkový charakter města i jednotlivých objektů.
• Pokračovat v šetrném hospodaření v lázeňských lesích.

SPOLU pro energetiku a soběstačnost
S maximální prioritou budeme prosazovat projekty vedoucí k energetické soběstačnosti v rámci tzv. Komunitní energetiky.
• Maximální využití střech a příslušných dotačních titulů pro umístění
solárních panelů
• Hledání možností šetrného využití geotermální energie

SPOLU pro dobrovolné hasiče
Podpora spolkové činnosti má smysl. Podpora spolkové činnosti
s takovým společenským přesahem jako je činnost dobrovolných
hasičů dává smysl dvojnásobný. Nejde jen o ochranu našeho majetku
a našeho zdraví, při nasazení vlastního, ale i o čas věnovaný dětem a
dorostu.
• Zajistíme více finančních prostředků pro činnosti SDH Stará Role a
SDH Tašovice

SPOLU pro bezpečnost
Zamezíme, aby se problémoví občané dlouhodobě zdržovali v problémových lokalitách a zaměříme práci městské policie na tyto lokality.
• Nadále budeme hájit zájmy občanů, kteří si sousedství s ubytovnou
dobrovolně nevybrali.
• Je nutné dořešit problémy v ulici Sokolovská a vyčistit od dealerů a
uživatelů drog. Vrátíme ulici Sokolovské její původní lesk a vytvoříme z ní opět obchodní třídu, kterou původně bývala.
• Dáme stopku všem nepřizpůsobivým, kteří systematicky šikanují své
okolí.
• V problematických lokalitách posílíme hlídky strážníků.
• Ve spolupráci s občany vypracujeme pocitovou mapu bezpečí, která
odhalí místa, na které se musíme více zaměřit.
• Více podpoříme projekty asistent prevence kriminality, rozšíření
městského kamerového systému.
• Zajistíme, aby město zvládlo nápor ukrajinských uprchlíků a v klíčových oblastech posílilo bezpečnost.
• Posílíme bezpečnost na komunikacích ve městě, lepší osvětlení
přechodů, pravidelná údržba značení, úsekové měření na kritických
místech.

SPOLU pro seniory a nejslabší
Vyspělá společnost se pozná podle toho, že dává šanci lidem excelovat a měnit své okolí k lepšímu, ale také podle toho, jak se postará o
ty nejslabší. Senioři si zaslouží naši pomoc v podobě kvalitního trávení volného času, dostupné péče, pohybových aktivit a nízkoprahových center. Lidé, kteří se dostali do ekonomických problémů, matky
samoživitelky, sociálně znevýhodnění, ti všichni musí dosáhnout na
záchranné lano, aby nekončili v náručí exekutorů a spirály chudoby.
Ten, kdo skutečně chce, ten musí dostat šanci pro důstojný život v
našem městě.
• Podpoříme další vznik domova pro seniory na území Karlových
Varů.
• Zvýšíme podporu projektu programu pro sebeobranu seniorů.
• Zajistíme maximální podporu pro aktivní seniory a podpoříme
zajímavé možnosti pro trávení volného času. Zavedeme senior pas v
rámci Karlovarské karty s možností čerpání zvýhodněných cen pro
zájezdy a výlety pořádané Dopravním podnikem Karlovy Vary.
• Městská poradna pro důchodce, sociálně slabé.
• Finanční podpora volnočasových aktivit dětí samoživitelek a samoživitelů, formou grantu Nadace města Karlovy Vary.
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Proč jste se rozhodla kandidovat za SPOLU v komunálních volbách?

Čeho se v případě vašeho úspěchu ve volbách nejvíc obáváte?

Z velkého nadšení z úspěchu koalice SPOLU a koalice PirSTAN v parlamentních volbách. Volební výsledek těchto pěti stran umožnil získání většiny hlasů v dolní komoře Parlamentu ČR – tedy 108 hlasů
z celkových 200. Jsem tradiční volič pravice a léta jsem nedokázala
pochopit, proč se středopravicové strany nedokáží spojit, sjednotit
nebo vytvořit koalici, která by byla schopna ve volbách čelit nedemokratickým a populistickým stranám. A když se v parlamentních volbách na podzim 2021 potvrdilo, že některé strany byly z parlamentu
zcela vymazány a populistické strany byly poraženy, probudila se ve
mně touha také něčím přispět ke společnému dílu, vystoupit z řady
běžných voličů a nabídnout svou osobnost ke každodenní politické
práci v koalici SPOLU, jejíž hodnoty a programové cíle sdílím. Ostatně
se svými politickými názory jsem se nikdy netajila.

Obávám se toho, že nejsem profesí politik. Své doktorské „řemeslo“,
jak to nazývá náš přední psychiatr Radkin Honzák, provozuji už víc
než 42 let a snažím se ho provozovat co nejlépe. Politika je také „řemeslo“, které se člověk musí učit a za které bude ohodnocen, takže
se bojím, abych nepropadla. Také jsem zvyklá, že mě lidé většinou
mají rádi nebo mě alespoň tolerují.

Co v případě vašeho úspěchu ve volbách očekáváte?
Práci – službu spoluobčanům v souladu s volebním programem. Nikoli proto, že bych měla málo práce – přesně naopak – mám práce a
starostí nad hlavu, ale znám se velmi dobře – nejlépe se mi pracuje
pod mírným tlakem, ale vydržím i velký nápor. Jiná věc je to, že pracuji jako lékař a dokážu se jako lékař sama nějak ohodnotit, dokážu
odhadnout, na co moje znalosti stačí, a kdy už potřebuji pomoc jiných
specialistů. Nejsem politik – nedokážu zatím vůbec odhadnout, zda
budu dostatečně odolná vůči nenávistným projevům. Společnost je
totálně rozdělena na dva téměř nesmiřitelné tábory a otevřená zloba
a vulgarita se staly běžnou součástí vzájemné komunikace. Já bych
chtěla politiku kultivovat. Vím, že politika a diplomacie jsou 2 různé
pojmy s různým obsahem, ale když poslouchám třeba pana Vladimíra
Votápku nebo senátora Pavla Fischera, kteří za sebou mají kariéru v
diplomacii, žasnu, jak se některé věci dají vyjádřit zcela pregnantně,
elegantně a bez emocí.

Co vás momentálně nejvíc trápí?
Záda! Kovářova kobyla chodí bosa vlastní vinou, protože vždycky je
něco důležitějšího na práci... Ale většinou se s tím nějak poperu sama.
Buď to rozcvičím nebo mám na poličce u postele brufen. Ale vážně trápí mě obecně malá vzdělanost populace (nejčtenějším deníkem je
Blesk a nejsledovanější ikonou Agáta Hanychová)! a z toho pramenící
nedostatek nadhledu, neschopnost odlišit zrno od plev a informaci od
dezinformace, závist, zloba, hloupost, netolerance = rozdělená společnost.
A také mě upřímně štvou aféry STANU – jedna za druhou – Vít Rakušan
se zatím z žádné nepoučil a to podráží věrohodnost celé pětikoalice,
která společně hlasuje v dolní sněmovně.
Kdo je váš nejoblíbenější politik?
Mám hodně oblíbených politiků – Petr Fiala, Miloš Vystrčil, Martin Kupka, Marián Jurečka, Marek Výborný, Pavel Fischer, z EU Luděk Niedermayer a mnoho dalších, ale za nejlepšího politika, který teď bohužel
stojí trochu mimo, považuji Miroslava Kalouska, přestože zavedl superhrubou mzdu, vzal nám nezdanitelný základ daně z příjmu a může
za všechno! Ale snáší to hrdě jako chlap. A moc mi schází ve vedení TOP
09 i v parlamentu – co slovo, to perla a úder kladiva přímo na hlavičku.

Sport

lice
priorita koa

Spolu

Sport – a to nejen vrcholový, ale i amatérský, především se zaměřením
na děti a mládež – patřil v uplynulých čtyřech letech mezi naše priority
a nejinak tomu bude i nadále.
„Podařilo se nám navázat užší spolupráci se zástupci sportovních
klubů, Sportovní unií Karlovarska a Českou unií sportu. Z prostředků
města se ralizovala nebo v nejbližší době bude realizovat celá řada
projektů,“ sdělil Viktor Linhart, městský zastupitel a předseda sportovní komise.
„Během podzimu například bude probíhat velká rekonstrukce sportovní plochy na atletickém stadionu AC Start. Byl vypracován projekt pro
stavební povolení a je požádáno o dotaci z programu Národní sportovní
agentury na výstavbu areálu úpolových sportů v Tuhnicích. Dále byla
vytvořena koncepce fotbalových hřišť na území města,“ vyjmenoval několik projektů Linhart.
Že ve sportovní oblasti došlo k posunu, potvrzují i zástupci sportovních
organizací.
„Spolupráce s předsedou sportovní komise Viktorem Linhartem je konstruktivní a efektivní. Po nástupu Viktora Linharta nastal velký posun
v přípravách a realizacích projektů do sportovních zařízení a areálů.
Předsedou sportovní komise jsem zvána na každé zasedání, kde mohu
uplatnit své letité zkušenosti a znalosti místního sportovního prostředí.“ Jitka Peřina, místopředsedkyně Sportovní unie Karlovarska.
„Po mém náhlém nástupu do funkce mi předseda sportovní komise Linhart významně pomohl a absolvoval několik schůzek při nasměrování
na podporu pro další zachování chodu areálu a našeho klubu. Je to
opravdu člověk na svém místě, který se zajímá o činnost klubu a jeho
prioritou je napomáhat sportovním oddílům v Karlových Varech k jejich
rozvoji.“ Martin Bažil, předseda Tenisového klubu Lokomotiva Karlovy
Vary.
„Předseda sportovní komise Viktor Linhart se po svém nástupu do
funkce seznámil se stavem sportovního areálu, ve kterém trénují
sportovci z různých oddílů bojových sportů. Bohužel kapacita areálu
a zázemí je omezená. Oddíly využívající úplovou tělocvičnu mnoho let
opakovaně žádali o její opravu, příp. výstavbu nové, která by kapacitně pokryla potřeby úpolových oddílů působících v Karlových Varech.

Předseda sportovní komise zahájil jednání s vedením města a výsledkem byl projekt se stavebním povolením, který byl následně podán s
žádostí o dotaci na NSA.“ Richard Růžička, prezident asociace Japan
Karate Association.
„Z pozice předsedy největšího fotbalového klubu ve městě jsem s činností sportovní komise maximálně spokojený. Předseda 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 vidět, že není
jen politik, ale že je sám velmi aktivní sportovní představitel a trenér
mládeže. Několikrát jsem byl pozván na zasedání Sportovní komise a
vždy měla schůzka jasný výstup. Za mě skvělá práce.“ Stanislav Štípek
z fotbalového klubu Slavia Karlovy Vary.
V roce 2019 mne kontaktoval předseda sportovní komise Viktor Linhart, zda bychom, jako významný uživatel areálu AC Start přispěli požadavky při definování, jakým způsobem by se i z našeho pohledu měl
areál v rámci atletického zázemí rekonstruovat a případně dále rozvíjet. Jsem ráda, že rekonstrukce atletického stadionu AC Start byla po
mnoha letech uvedena do pohybu a nezůstane pouze na papíře. Lucie
Markusková, Triatlet Karlovy Vary
Sportovní komise je tvořena zástupci z řad opozice i koalice. Za celé
čtyři roky fungování sportovní komise jsem potěšen, že i přes rozdílné
politické názory byl naším cílem SPORT.
Při zasedáních docházelo k mnohé pluralitě názorů a ve výsledku jsme
se ve prospěch sportu dokázali vždy shodnout a udělali spousty práce.
Je potřeba podotknout, že sportovní komise je poradním orgánem,
přesto podklady, které jsme Radě města svědomitě připravovali, byly
vždy podpořeny. Myslím si, že jsme to zvládli se ctí.
Závěrem bych rád poděkoval všem, se kterými jsem v průběhu mého
angažmá ve sportovní komisi spolupracoval, a je jich mnoho. Kolegům
ze sportovní komise, zástupcům odboru školství, kultury tělovýchovy,
zástupcům klubů/oddílů a Jitce Peřině, místopředsedkyně Sportovní
unie Karlovarska. Vážím si jejich názorů, postojů i kritiky.
Viktor Linhart
předseda sportovní komise, zastupitel
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Za RESTART považujeme především ekonomické oživení města a
to jak na úrovni cestovního ruchu tak samotné samosprávy. Kroky,
které doposud učinilo město v rámci zvládnutí situace v době „kovidové“, byly správné a jako součást koalice jsme je plně podporovali.
„ Je třeba prosadit strategické zájmy města na příslušných ministerstvech. Například dopravní spojení či investice do místní infrastruktury, které jsou za hranicí možností městského rozpočtu, je
třeba aktivně prosazovat. Samotné vládní angažmá koalice SPOLU
je výhodné výchozí postavení, ale samo o sobě nestačí,“ vysvětluje
kandidát na primátora Jiří Vaněček.
Jeden směr RESTARTU je tedy nutné vést směrem k ústředním orgánům . V tomto smyslu na nic nečekáme a již proběhlo několik
„ministerských schůzek“ našeho kandidáta na primátora.

Druhý směr RESTARTU chceme vést a zaměřit se na konkrétní investory a současně s nimi na zvýšení turistického ruchu. Jde nám
tedy o vytváření motivace a prostředí, aby Karlovy Vary jako destinace s nezaměnitelným GENIUS LOCI uspělo v konkurenci ostatních
míst naší republiky. Jedním z příkladů této aktivní politiky je sledování vývoje mezinárodních vztahů, konkrétně s Katarem a ostatními
státy Perského zálivu. Poté, co v červnu navštívila vládní delegace
ekonomické fórum v Kataru, kde byla podepsána dohoda o zamezení
dvojího zdanění s Českou republikou, je připravena k projednání a
schválení v Parlamentu dohoda o ochraně investic. Schválení tohoto dokumentu je podmínkou pro to, aby zde katarské investiční
fondy mohly zahájit investice. Není tajemstvím, že vedle energetiky
a dopravy je investiční apetit Katařanů zaměřen také na oblast lázeňství.
Štěstí přeje připraveným, a tak po prvním jednání v Karlových
Varech se šéfem Obchodní komory pro státy Rady pro spolupráci
arabských států v Zálivu (GCC) v Karlových Varech navázalo druhé
jednání v sídle komory v Praze.
Tu vede manažer Peter Závodský, který je mimo jiné poradcem katarského velvyslance v Berlíně a v Dauhá. Závodský také pomohl s
organizací schůzky českých ministrů u emírova kancléře v červnu
tohoto roku.
„Jednání s investory z Blízkého východu je a je specifické tím, že
velmi záleží na osobních kontaktech a potrpí si na oficiality. Je to
součást jejich kultury a bez budování těchto vztahů nelze uspět,“
uvedl dále kandidát na primátora Jiří Vaněček, který se problematikou aktivně zabývá a byl účastníkem jednání v sídle Obchodní komory pro státy Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC).

z leva: Peter Závodský, Jiří Vaněček, Viktor Linhart
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Zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě patří mezi důležité součásti našeho volebního programu. Že nejde jen o sliby, jsme dokázali už
v předchozím volebním období.
„Mezi naše úspěchy patří například vyřešení problému s ubytovnou v
Charkovské ulici, kdy si lidé z jejího okolí dlouhá léta marně stěžovali
na hluk, nepořádek. Podařilo se nám iniciovat výkup tohoto domu,“
vyjmenovává předsedajicí pracovní skupiny pro bezpečnost a problematiku ubytoven a městský zastupitel Viktor Linhart.
Podobný problém tato skupina řešila i s ubytovnou Tygr v Moskevské
ulici, kde obyvatelé okolí, Policie ČR a Městská policie také upozorňovali na porušování veřejného pořádku a výskyt nepříznivých vlivů
působících na děti.
„Věnovali jsme se ale i dalším věcem. Například byl z dotací rozšířen
městský kamerový systém, proběhly kurzy sebeobrany pro seniory
nebo jsme podporovali další využívání asistentů prevence kriminality v ulicích města,“ dodal Linhart.

VAT
JAK HLASO
LNÍCH

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

V KOMUNÁ

VOLBÁCH?

V komunálních volbách máte dvě
možnosti, jak volit:
1. Zvolit celou
kandidátku zaškrtnutím
políčka u jejího názvu.
2. Vybrat 35 kandidátů
zaškrtnutím políčka
u jejich jména.

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

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

8. Ing. Jan Klíma, 58 let, jednatel
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Narodil jsem se v roce 1973 v Karlových Varech, ale považuji se za žlutického rodáka a patriota. Absolvoval jsem místní základní školu, aniž bych
samozřejmě tehdy tušil, že budu mít skvělou možnost ji jednou ovlivňovat. Odolal jsem náboru na střední vojenskou školu a vydal se na studia
do karlovarského gymnázia. Maturita mi otevřela dveře univerzitnímu
vzdělání a mojí almou mater byla a je Západočeská univerzita v Plzni.
Stal jsem se učitelem. Na rozdíl od mnohých mých kolegů jsem tehdy
do školství skutečně nastoupil a začal jsem tím psát svůj životní příběh
spojený se školou. V rámci zvyšování kvalifikace jsem vystudoval speciální pedagogiku a později školský management na Univerzitě Karlově v
Praze. Složil jsem také státní jazykovou zkoušku z angličtiny (to by paní
učitelka z gymplu koukala...). Sbíral jsem zkušenosti na dvou zahraničních stážích.
Po studiích jsem se do rodných Žlutic vrátil a pracoval tam v různých
pozicích. Začal jsem jako noční vychovatel, civilkář v pečovatelské službě, učitel, zástupce ředitele, ředitel speciální školy. Tahle povolání samozřejmě přispěla k zapojení do širokého života komunity. Čichnul jsem si
k vodáctví, volejbalu, malé kopané, florbalu, lednímu hokeji i ochotnickému divadlu. Přes 20 let jsem spolupořádal letní dětské tábory. Vtáhli
mě do pořádání dětských dnů, lampionových průvodů, masopustů, plesů,
prodávání vánočních kaprů... Ale skutečným koníčkem jsou dobrovolní

hasiči. Vlastním sborem jsem byl vychován a dnes mu to můžu z pozice
jeho starosty vracet. Dobrovolná pomoc pro místní lidi nebo služby ve
výjezdové jednotce jsou samozřejmostí. Skutečnou radostí je pak práce
s hasičským potěrem. Tomu se ve sboru věnujeme od roku 2008 poté, co
jsme začali od úplné nuly. Dnes naši mladí hasiči pravidelně reprezentují
na mistrovství republiky v požárním sportu.
Aktivní život s komunitou také logicky znamená zapojit se do místní politiky. Opoziční práci jsme spolu s kolegy dokázali přetavit ve vítězství v
komunálních volbách a díky tomu mohu starostovat ve Žluticích třetí volební období. Nabral jsem opravdu velké množství zkušeností z různých
oborů lidské činnosti, se kterými se při vedení obce můžete potkat. Zbývá
tyto zkušenosti dále využít. Ale to už je příběh se jménem Proč kandiduji.

Proč volit Václav Slavíka?
1. Je zkušeným politikem, který úspěšně starostuje 12 let ve svém městě. Nabyté zkušenosti, široký rozhled i charakterové vlastnosti jsou dobrým předpokladem pro službu lidem ve svém senátním obvodu.
2. Jako zkušený učitel a ředitel speciální školy se dobře orientuje ve
školství. Zajímá se o zvyšování kvality výuky, zejména na 2. stupni ZŠ
jako mezníku pro budoucí profesní dráhu. Je toho názoru, že o školství
se musí rozhodovat na základě pořízených kvalitních dat, ne jen podle
dojmů.
3. Z vlastní zkušenosti člena výjezdové jednotky dobrovolných hasičů si
uvědomuje důležitost této složky Integrovaného záchranného systému.
Chce do zákonů prosadit systém v podpoře a motivaci pro dobrovolné
výjezdové hasiče, ale také jejich odpovědné zaměstnavatele.
4. Novela stavebního zákona ruší stavební úřady na menších obcích. Václav Slavík chce pomoci obcím v senátním obvodu se zajištěním chodu
stavebních úřadů, tak jak bylo zvykem doposud. Tahle důležitá služba se
nesmí vzdálit občanům.
5. Bude neustále připomínat a spolupracovat na tématech, která přinesou prospěch občanům v senátním obvodu. Chybí nám např. veřejná
vysoká škola, dostavěná D6, šetrnější přístup při těžbě surovin nebo
komplexní onkologické centrum. Kandidatura za koalici SPOLU znamená
v současnosti být přímo napojen na vládní politiku.
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revitalizace
vnitrobloku
ul. Svobodova
-Družstvení

Lávka
u Drahovického
mostu
Koptův most
rekonstrukce

Cyklostezka
Tuhnická lávka –
Meandr

Náplavka
nový volnočasový
areál

Konzolová lávka
naproti Thermalu

Sadová kolonáda
rekonstrukce

Dvorský most
postavení nového
mostu

Terminál MHD
rekonstrukce
Stadion AC Start
oprava sportovní
plochy

Cyklostezka
Dvory – Tašovice

+

Cyklostezka
Chebský most Tuhnická lávka

Festivalový most

Mlýnská kolonáda
rekonstrukce

Vřídelní kolonáda
odstranění
havarijního stavu,
znovuzprovoznění

Goethova lávka
nová lávka

Výsadba jedlí

rekonstrukce ulic: Šeříkova v Sedleci, Olšová Vrata, Jánošíkova v Doubí,
Sklářská ve Dvorech, U Podjezdu a Jízdárenská v Tuhnicích,
Sedlecká - Růžový Vrch-Sedlec, Nákladní v Rybářích, Vrchlického a Východní v Drahovicích,
Nákladní v Rybářích, Vrchlického a Východní v Drahovicích
desítky km plošných oprav chodníků a komunikací ve všech částech města

Uvedené akce realizoval odbor investic v období 2018 -2022,
pod vedením našeho investičního náměstka Ing. Petra Bursíka.

Most u Kome

