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7.
Vážená paní, vážený pane – přátelé StrategieKV°2040,

Dovolujeme si Vám připomenout pozvání na další setkání z cyklu workshopů věnovaný  implementaci městské 
strategie, které se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2023 od 9:00 do 12:00 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli. 

Je mnoho věcí, které by bylo potřeba dělat. Zdroje k jeji  realizaci jsou však omezené. Proto je třeba dokázat 
správně určit priority. 
Tentokrát se zaměříme na to, JAK by měla vypadat kritéria pro určování strategických priorit a které by to měly 

být pro nejbližší období.

Prosíme o registraci Vaší účasti do středy 25. 1. na tomto odkazu: https://1url.cz/@vary2040 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili minulých workshopů. 

Přehled realizovaných i budoucích workshopů najdete na této stránce: http://www.vary2040.cz/workshopy 

Budeme rádi, pokud si budete moci – vedle tohoto – zároveň naplánovat účast i na další  workshope  
připravovaný  na leden a únor. Účastí na workshope  a přispěním k diskusi můžete spoluutvářet smysluplný, 
efektivní a motivující nástroj pro strategi é řízení města – nejen magistrátu, ale města jako společenství lidí. 
Pokud ze svého okolí víte o další  lide , kteří mají zájem o rozvoj Karlový  Varů, budeme rádi, když je 
o konání workshopů také budete informovat a společně s námi je pozvete k účasti.

V případě dotazů, či podnětů se na nás můžete obrátit na tomto emailu koordinator@vary2040.cz

Budeme vděčni i za jakoukoliv zpětnou vazbu.

Velmi si vážíme Vašeho dosavadního i budoucího zapojení. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi!

Z akce bude pořízen audiovizuální záznam.

WORKSHOP  Priority

26. 1. 2023 | 9:00– 12:00

Lidový dům  Školní 7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

#myvary www.vary2040.cz

Petr Bursík – uvolněný člen rady města

Karel Adamec – ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary

Jiřina Orlichová – vedoucí Odboru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary

Vladimír Tůma, Jiří Hanek, Nikol Nosková, Jarmila Chvojanová – členové přípravného týmu StrategieKV°2040


