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Typické aktivity

• Pořádání trhů (adventních, velikonočních)
• Porcelánové slavnosti
• Dětské festivaly, soutěže pro žáky ZŠ, dětská promítání, divadla, čertovský průvod,
dílničky pro děti, workshopy
• Podpora sousedských akcí
• Slavnosti výrobců Karlovarska „Made in KV“ (producentů, aktivních účastníků)
• Umělecká sympozia
• Lampionové průvody
• Noc otevřených kostelů
• „Open house KV“ po vzoru Prahy, den architektury, komentované prohlídky městem
• Den otevřených hotelů a lázní
• Tematické průvodce po městě spojené s možnostmi her a aktivního trávení volného času
ve veřejném prostoru – např. „najdi sochu“, „najdi všechny prameny“
• Pochod lázeňskými lesy
• Obsazení pozice koordinátora, který se bude těmto akcím věnovat (patriot a kreativec),
kontrola činnosti tohoto koordinátora

Očekávané přínosy

+
+
+
+
+
+

zlepšení image města a posílení vztahu obyvatel k městu
oživení města a zvyšování sounáležitosti obyvatel
rozšíření atraktivity města i pro návštěvníky
zapojení ﬁrem do dění
oživení lázeňského území
nepřímá podpora dosud zasídleným podnikatelům oživením lázeňského území

Možné překážky

–
–
–
–
–
–

rozdílné názory veřejnosti na smysluplnost a pojetí akcí
dočasná omezení některých ulic, zón
zvýšení dopravy a hluku v době konání akcí
zvýšení produkce odpadů v místech konání
finanční náročnost
obtížná podpora „shora“ v případě akcí, které by měly vznikat spontánně „zdola“

Nutné podmínky

• Nastavení motivačních pravidel pro pronájmy a zábory veřejných prostranství, zohledňování komerčních/nekomerčních typů akcí
• Hledání partnerů, vizí a nápadů
• Kvalitní a jednotný marketing akcí
• Doprovodná infrastruktura, více veřejných WC v lázeňském území (mimo jiné i u Puppu)
• Spojování a spolupráce místních subjektů na větších a koordinovaných akcích
• Zapojování místních organizací na tvorbě dramaturgie, obsahu a pojetí akcí
• Zapojování škol jako infrastruktury pro realizaci komunitních akcí
• Dramaturgické uchopení aktuálních témat (společenská, sociální, ekologie) se snahou
o posílení místní identity
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• Úprava veřejných prostranství pro sousedské akce
• Realizace úprav veřejných prostranství v souladu se Strategií a Manuálem koncepčního
přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary
• Pravidelnost pořádání akcí
• Zajištění dostatku financí – dlouhodobá podpora
• Tematické granty na podporu pořádání komunitních akcí jinými subjekty, podporující
soulad se StrategiíKV°2040
• Využívání principu participativního rozpočtu pro finanční podporu komunitních akcí
• Firemní filantropie

Nutné podmínky
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Aktéři

Veřejní

Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary
Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:
Místní organizace, spolky a iniciativy

– odbor kultury, školství a tělovýchovy
– odbor majetku města
– odbor financí a ekonomiky

Soukromé produkční agentury
Příspěvkové organizace města
s kulturním zaměřením
Infocentrum města Karlovy
Vary, o. p. s.
Kancelář architektury
města, p. o.
Městská policie Karlovy Vary

Donátoři, dárci, nadace

Cílové skupiny
•
•
•
•
•

Široká veřejnost, zejména rodiny s dětmi
Školy (ředitelé, učitelé, žáci, studenti)
Turisté
Lázeňští hosté
Místní malé podniky a živnosti

Karlovarský kraj
Odbory Krajského úřadu
Karlovarského kraje:
– odbor školství, mládeže a tělovýchovy
– odbor správy majetku
– odbor finanční

Příspěvkové organizace Karlovarského kraje
Školy (ředitelé, učitelé, studenti, žáci)
Živý kraj – Destinační agentura
pro Karlovarský kraj, z. s.

Ministerstvo kultury ČR
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Vazba na cíle

A1.1 Efektivní úřad
A1.2 Hospodaření města
A1.3 Image města
A2.3 Nové výzvy
A2.4 Cestovní ruch
B1.1 Urbanismus a architektura
B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina
B2.1 Veřejná doprava
B2.2 Doprava a veřejný prostor
C1.1 Umění a kultura
C1.2 Sport
C2.1 Sociální záchranná síť
C2.2 Sounáležitost
C3.1 Škola a komunita
C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Vazba
na strategické
dokumenty

Koncepce kultury Statutárního města Karlovy Vary pro období let 2021–2027
Územní plán města Karlovy Vary
Statut lázeňského místa Karlovy Vary
Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024
Plán ochrany památkové rezervace Karlovy Vary 2014–2024
Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary
Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary
Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu
Generel cyklodopravy (Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech)
Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro území statutárního města Karlovy Vary
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027
Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018–2023
Strategický rámec Česká republika 2030

Naplnění hodnot
Hrdé a sebevědomé město
Živé a kreativní město
Zdravé a bezpečné město
Společné a společenské město
Inovativní a iniciativní město
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