
PARTNEŘI KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARLOVARSKÉHO KRAJE:

Aussehen und Einsatz

ept hat seinen Hauptsitz in Peiting, den Ursprung in Buching und mehrere
Niederlassungen im Ausland. Für alle wird die ept-Bildmarke verwendet und 
es gelten die gleichen Richtlinien bezüglich des Corporate Design.

4.1 ept connector s.r.o.

Das Werk in Tschechien ist eine eigenständige Firma, die sich aber in
Gestaltung und Auftritt stark an der ept GmbH & Co. KG orientiert.

ept connector s.r.o. ist mit einem eigenen Firmenzeichen ausgestattet, 
das anstelle des ept-Schriftzuges mit den drei Punkten eingesetzt wird. 
Es besteht aus dem ept-Logo und dem Zusatz connector s.r.o. Die 
sonstigen CD-Richtlinien bezüglich Farbe, Schrift und Platzierung sind 
davon nicht betroffen.

Achtung! Beachten Sie bitte bei der sw-Umsetzung, dass der Zusatz 
connector s.r.o. in 100 % Schwarz umgesetzt wird.

Hinweis:

andere Varianten und Firmenzusätze, die nicht durch ept 
freigeben wurden, sind nicht erlaubt.
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Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz                           www.karp-kv.cz  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 
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PARTNER 
VAŠEHO ROZVOJE!

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

ZÁŘÍ 2022

6. - 7. 9. 2022 Efektivní komunikace

10. 9. 2022 Tenisový turnaj v Chemnitz

13. 9. 2022 Profesionální telefonická komunikace

14. - 15. 9. 2022 MS Excel pro mírně pokročilé

15. 9. 2022 Tenisový turnaj čtyřher

16. 9. 2022 Datové schránky pro všechny? Novinky a legislativní změny

19. - 20. 9. 2022 Emoční inteligence 

20. 9. 2022 Setkání personalistů: Agilní HR

21. - 22. 9. 2022 Internetový marketing - web, facebook a další sociální sítě

23. - 24. 9. 2022 Karlovarský business kotel

24. 9. 2022 Golfový turnaj

ŘÍJEN 2022

4. - 5. 10. 2022 Vyjednávání a argumentace

6. - 7. 10. 2022 Kompetentní manažer metodou horsemanship

10. - 11. 10. 2022 Zvyšování efektivity procesů

12. 10. 2022 Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj vašeho podnikání

12. - 13. 10 . 2022 Základy s MS Office - MS Excel, MS Word

18. - 19. 10. 2022 Asertivní jednání

18. 10. 2022 Veletrh pracovních příležitostí Cheb

18. 10. 2022 Bavorsko-český den pro firmy

20. 10. 2022 Veletrh pracovních příležitostí Sokolov

3. 11. 2022 Veletrh pracovních příležitostí Karlovy Vary

Bližší informace:
tel.: 354 426 140, e-mail: info@khkkk.cz

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
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Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý: 

Situace s cenami energií je vážná, 
podnikatelé potřebují účinná řešení. 
Vládu, opozici i odboráře vyzývá, aby 
teď společně táhli za jeden provaz
Do konce letošního roku skoro pětina firem sníží 
stavy svých zaměstnanců. Vedou je k tomu rostoucí 
ceny a hlavně vysoké ceny energií. Vyplývá to z nové-
ho šetření Hospodářské komory mezi zaměstnavateli. 
Abnormálně vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují 
podnikům obrovské potíže, zejména v energeticky 
náročných odvětvích hrozí omezování nebo zasta-
vení výroby. Vláda podle prezidenta Hospodářské 
komory Vladimíra Dlouhého situaci podniků navzdo-
ry apelům podnikatelských organizací dosud podce-
ňovala a soustředila se jen na podporu domácností. 
Šéf Komory vyzývá, aby vláda, opozice i odboráři teď 
společně táhli za jeden provaz ve snaze zajistit účin-
né řešení energetické krize.  

„Přibývá firem, na které fatálně dopadá situace s ros-
toucími cenami a zejména drahými energiemi. Nově 
uzavírané smlouvy s dodavateli energií jsou v ně-
kterých případech nad finančními možnostmi firem. 
V některých případech energie ani nebudou mít zajiš-
těné, protože dodavatelé energií přestali nové zákaz-
níky přijímat,“ uvedl prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý. 
K propouštění zaměstnanců přistoupí až 27 % velkých 
firem nad 500 zaměstnanců. Z odvětvového hledis-
ka půjde zejména o podniky působící ve stavebnictví 
a zpracovatelském průmyslu. Vysoké ceny energií 
doléhají hlavně na energeticky náročné obory, příkla-
dem jsou pekárny, sklárny nebo hutě. Nejméně přízni-
vá situace by měla nastat v Karlovarském a Zlínském 
kraji. Poprvé po několika měsících tak dochází k vý-
znamnému obratu. Dosud zaměstnavatelé opakova-
ně plánovali nabírat pracovníky ve větším měřítku, 
než je propouštět, teď je tomu ale naopak. Budoucí 
vývoj svého podnikání navíc vidí pesimisticky dvakrát 
více podniků než letos v únoru.
Vláda by tuto situaci podle Hospodářské komory ne-
měla podceňovat, dosud se ale zaměřovala výhradně 
jen na domácnosti. „Nejde ale jen o podniky. Budou-li 

ceny energií nadále tak dramaticky růst, dodavatelé 
energií přikročí k mnohem razantnějšímu zvyšování 
cen než dosud. Takzvaný úsporný tarif se tak stane 
neúčinným opatřením, příspěvek se v celkové ceně 
naprosto ztratí. A budou-li podniky nucené propouš-
tět ve velkém, lidé nebudou mít na energie peníze,“ 
vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír 
Dlouhý.
Hospodářská komora také připomíná, že EU už v břez-
nu umožnila členským státům podporovat společnos-
ti a odvětví, která jsou vážně zasažená současným 
geopolitickým vývojem. Takzvaný dočasný rámec 
umožňuje zemím EU podpořit likviditu podniků přímo 
či nepřímo postižených krizí, zejména energeticky 
náročným spotřebitelům. A to právě na kompenzaci 
části jejich zvýšených nákladů na energie v důsledku 
cenového šoku od ruské invaze. Ministerstvo průmys-
lu a obchodu ale takovou podporu energeticky nároč-
ným oborům odmítlo poskytnout. 
Podle prezidenta Hospodářské komory je zastropo-
vání cen momentálně nutné opatření. Evropský trh 
s elektřinou podle něj přestává být trhem. Za paradox 
označil, že energetické firmy při současných nadstan-
dardních ziscích si musí půjčovat, aby si účast na bur-
ze zajistily. 
Hospodářská komora preferuje, aby k zastropování 
cen došlo na celoevropské úrovni. „Proto očekáváme, 
jak dopadne jednání evropské rady pro energetiku 
konané 9. září. Je nutné ale upozornit, že na celoev-
ropské úrovni se bude rozhodovat o zastropování cen 
plynu. Současně ale vyzývám, aby vláda připravila 
i národní řešení, pokud se rada na celoevropském kro-
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zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 
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do lázeňských domů a domácností.
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ku nedohodne,“ dodal Dlouhý s tím, že Hospodářská 
komora je připravena se na přípravě opatření podílet.
Hospodářská komora zaznamenala debaty o zavede-
ní speciální daně z mimořádných zisků. V této souvis-
losti upozorňuje na možná úskalí tohoto kroku. Pokud 
firmy, na které bude daň uvalena, přenesou daň buď 
formou vyšší ceny své produkce zboží nebo služeb na 
odběratele, potažmo konečné spotřebitele, dojde ke 
zvýšení inflace. 
Zároveň upozorňuje na hrozbu, že vláda se rozhodne 
mimořádně zdanit firmy pokaždé, když bude potřebo-
vat naplnit státní kasu. Jednou to budou rozvážkové 
firmy, protože se jim během pandemie dařilo, podruhé 
třeba dodavatelé solárních panelů, protože je po nich 
poptávka jako reakce na drahé energie.
Hospodářská komora rovněž připomíná, že podniky, 
které vykáží za letošní či kterýkoliv budoucí rok vy-
soké zisky, odvedou do státní kasy více peněz auto-
maticky. 
„Lze to ilustrovat na zjednodušeném příkladu. Jestli-
že firma měla náklady deset milionů korun a výnosy 
dvacet milionů korun, měla zisk deset milionů, ze kte-
rého zaplatí daň. Když se firmě – nezaslouženě, bez 
vlastního přičinění – výnosy zečtyřnásobí z dvaceti 
na osmdesát milionů korun, a náklady zůstanou v pů-
vodní výši 10 milionů korun, nezaplatí na dani čtyři-
krát, ale rovnou sedmkrát tolik, tedy ze sedmdesáti 
milionů korun,“ připomíná Dlouhý fakt, že konstrukce 
stávající daně z příjmů právnických osob v sobě již 
má vertikální daňovou spravedlnost zabudovánu. 
Pokud by přesto vláda k tomuto dalšímu zdanění zis-
ků přikročila, měla by veřejnosti oznámit, jak dlouho 
bude daň vybírána a na co tyto dodatečné příjmy 
státního rozpočtu použije. Jestli se peníze jen přeroz-
dělí konečným spotřebitelům, tedy třeba státním za-
městnancům a příjemcům sociálních transferů všeho 
druhu, rovněž to roztočí inflační spirálu. Další dílčí 
otázkou je, jak hodlá vláda řešit fakt, že řadu zisků 
v ČR vytvářejí i zahraniční podnikatelské subjekty (tj. 
daňoví nerezidenti).

Vláda by měla řešit
i dlouhodobé překážky 
podnikání
Bez ohledu na letošní propouštění zaměstnanců Hos-
podářská komora také apeluje na vládu, aby v těžké 
situaci podnikatelům ulevila v dalších oblastech pod-
nikání. Příkladem je navýšení kvót na pracovníky ze 
zahraničí a odbourávání byrokratické zátěže. 

Hospodářská komora upozorňuje, že bez ohledu na 
letošní propouštění zaměstnanců bude hlavně vlivem 
demografického vývoje nadále zesilovat problém 
s nedostatkem pracovních sil. Rychle roste i počet 
lidí, kteří odchází z pracovního trhu a jdou do penze 
předčasně – v současnosti přitom odchází do před-
časného důchodu více než 30 tisíc lidí. Česká ekono-
mika se proto bez pracovníků ze zahraničí neobejde. 
Navíc cizinci umožňují udržet v chodu služby i někte-
ré obory, kde Češi už pracovat dlouhodobě nechtějí.
Vládní program s roční kvótou 40 tis. pracovníků 
z Ukrajiny byl přitom po invazi Ruska na Ukrajinu za-
staven. Zaměstnavatelům se ale stále nedaří napl-
nit na tři sta tisíc pracovních míst, kvůli čemuž řada 
firem přichází o zakázky a státní kasa tak přichází 
o příjmy z daní a odvodů, které by mohla vybrat, po-
kud by alespoň část těchto pracovních pozic byla ob-
sazena. Z Ukrajiny přitom dorazily zejména ženy, pro 
které nejsou pozice vyžadující velkou fyzickou zátěž 
zejména ve stavebnictví, dopravě a průmyslové výro-
bě vhodné. 
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Důsledkem toho je, že výrazně vzrostla poptávka po 
pracovnících z ostatních zemí, ale kvóty pro tyto 
země, tedy Indii, Kazachstán, Mongolsko a Moldav-
sko, jsou nedostatečné a úřední lhůty pro vyřízení 
žádostí firem se vlivem této velké poptávky zaměst-
navatelů prodloužily už na tři čtvrtě roku. 
Hospodářská komora proto žádá vládu, aby nevyuži-
tou kapacitu pro pracovníky z Ukrajiny přerozdělila 
do programů určených na tyto země. Žádá o navýšení 
kvót nejméně o 4 400 pracovníků, a to následovně: 
Mongolsko: z 1 000 na 2 500 žádostí za rok,
Kazachstán: z 500 na 2 000 žádostí za rok,
Indie: z 600 na 1 500 žádostí za rok,
Moldavsko: z 1 000 na 1 500 žádostí za rok.

Dále žádá, aby se Česká republika otevřela pracovní-
kům i z dalších zemí, konkrétně jde o Gruzii, Arménii 
a Severní Makedonii. A nakonec, aby se podmínky 

programů změnily tak, aby cizince mohli přijímat i za-
městnavatelé do šesti zaměstnanců, což dnes pro-
gramy neumožňují, aby se zrušil tzv. test trhu práce, 
nebo alespoň zkrátila lhůta z 30 dní na maximálně 
5 dnů, a zavedla se možnost podání žádosti o zaměst-
naneckou kartu na území ČR.
Hospodářská komora rovněž kvituje, že vláda přichází 
s tzv. antibyrokratickým balíčkem. V České republice 
ale stále chybí systémový přístup k odbourávání ad-
ministrativní a byrokratické zátěže podnikatelů. Po-
dle analýz Hospodářské komory stát přitom na pod-
nikatele uvaluje nové povinnosti, které s podnikáním 
nesouvisí. Navíc počet nových povinností ukládaných 
podnikatelům se má podle analýz analytiků a legisla-
tivců Hospodářské komory nadále zvyšovat. Podni-
katelé si také stěžují na nejednoznačnost právních 
předpisů. Volají i po tom, aby jim vláda zrušila povin-
nost poskytovat údaje, s nimiž stát nijak nepracuje.
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KOMOROVÝ BAROMETR
Nábory firem a propouštění zaměstnanců 
do konce roku 2022:

Očekáváte, že počet vašich zaměstnanců 
ve druhém pololetí roku 2022
ve srovnání s prvním pololetím

Vzroste

Zůstane stejný

Poklesne

10 %

72 %

18 %

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, Komorový barometr, srpen 2022, 493 respondentů - podnikatelů
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. 
ve spolupráci s IHK Chemnitz vás srdečně zvou na 9. ročník 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER

Termín:
15. 9. 2021, od 9:00 hodin

Místo:
Tenisklub Cheb
Břehnická 2499/5, 350 02 Cheb
mapa zde

Podmínky účasti:
Účast ZDARMA a pouze pro členy KHK KK 
a klienty Raiffeisenbank a.s. na základě 
předchozí registrace.

Kontaktní osoba:
Jana Hadašová
tel: 603 274 294, 354 426 140
email: info@khkkk.cz

Program: 
9:00-10:00 
prezence účastníků, rozlosování turnaje
10:00 
zahájení turnaje čtyřher
cca 16:00 – 17:00 
vyhlášení výsledků

Uzávěrka pro přihlášení je do 8. 9. 2022.
Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci.

S sebou vezměte:
• obuv na antuku i do haly 
 (turnaj se uskuteční 
 za každého počasí)
• dobrou náladu :-)☺

 

 
 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si vás dovoluje pozvat na 

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ S HEJTMANEM 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Přijměte pozvání na setkání s hejtmanem Karlovarského kraje 
Mgr.  Petrem  Kubisem, který vám představí aktivity Karlovarského kraje 

na  podporu podnikání a zodpoví vaše konkrétní dotazy. 
 

 

Program setkání: 
 

- Podpora podnikatelů ze strany 
Karlovarského kraje  

- Plánované investiční akce 
Karlovarského kraje 

- Diskuse nad aktuálními problémy v 
podnikání 

- Zodpovězení konkrétních dotazů 
podnikatelů 

- Prostor pro networking 
 

 

 

 

 

 

Termín a čas konání:  
23. 9. 2020, 10:00 – 11:30 
hodin 

 

Místo:  
HOTEL DVORANA, Chebská 
394, 360 06 Karlovy Vary  

 

Podmínky účasti: 
Na akci je nutná registrace 
předem nejpozději do 18. 9. 
2020. Účast pro registrované 
včetně občerstvení je zdarma. 

 

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Mansfeldová 
Tel: 737 045 998 
email: mansfeldova@khkkk.cz 

 

PŘIHL ÁŠKA 
ONLINE ZDE

 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s IHK Chemnitz 
Vás srdečně zvou na 7. ročník 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER  

 

 
 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! 

Těšíme se na Vás ☺☺ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Termín:  
17. 9. 2020, od 9:00 hodin 

Místo:  
Tenisklub Cheb, Břehnická 2499/5  
350 02 Cheb, mapa zde 

Podmínky účasti: 
Zdarma na základě předchozí 
registrace. 

Kontaktní osoba: 
Jana Hadašová 
Tel: 603 274 294, 354 426 140 
Email: info@khkkk.cz 

PROGRAM:  

• 9:00-10:00 prezence účastníků, rozlosování turnaje  
• 10:00 zahájení turnaje čtyřher 
• cca 15:00 – 16:00 vyhlášení výsledků 

 
Na základě zaslané registrace obdrží účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 11. 9. 2020. 

Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci. 

S sebou vezměte:  
• obuv na antuku i do haly (turnaj se uskuteční za 

každého počasí) 
• dobrou náladu ☺ 

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! Těšíme se na Vás.

Partneři turnaje:

 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s IHK Chemnitz 
Vás srdečně zvou na 9. ročník 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER  

 

 
 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! 

Těšíme se na Vás ☺☺ 

______________________________________________________________________________________ 
Partneři turnaje: 
 

 

 

 

Termín:  
15. 9. 2022, od 9:00 hodin 

Místo:  
Tenisklub Cheb, Břehnická 2499/5  
350 02 Cheb, mapa zde 

Podmínky účasti: 
Účast ZDARMA a pouze pro členy KHK 
KK a klienty Raiffeisenbank a.s. na 
základě předchozí registrace. 

Kontaktní osoba: 
Jana Hadašová 
Tel: 603 274 294, 354 426 140 
Email: info@khkkk.cz 

PROGRAM:  

• 9:00-10:00 prezence účastníků, rozlosování turnaje  
• 10:00 zahájení turnaje čtyřher 
• cca 16:00 – 17:00 vyhlášení výsledků 

 

Uzávěrka pro přihlášení je do 8. 9. 2022. 

Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci. 

S sebou vezměte:  
• obuv na antuku i do haly (turnaj se uskuteční za 

každého počasí) 
• dobrou náladu ☺ 

https://www.google.com/maps/place/Tenisklub+Cheb/@50.075549,12.3568486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a0f6913fdad7b5:0xd3fc919dbf5abbc4!8m2!3d50.0755694!4d12.3590085
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb8jbHBWNPxnpD-ES8Kie-MvO2dY2lfYsALu8MjoTvC22t8Q/viewform
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Přeshraniční workshop na podporu 
lázeňství a cestovního ruchu

Čtyři obchodní komory se sešly na neobvyklém 
setkání ve Falkenbergu v Horní Falci. Průmyslové 
a obchodní komory z Bayreuthu, Chemnitz a Re-
gensburgu a Krajská hospodářská komora Karlovar-
ského kraje pozvaly v rámci oživené spolupráce více 
než 40 zástupců lázní, společností působících v ob-
lasti cestovního ruchu, maloobchodu a hotelnictví, 
aby si vyměnili názory na novou spolupráci. „Ve sku-
tečnosti i po více než 30 letech od otevření hranic 
a zejména po tvrdých omezeních v pandemii vidíme 
vynikající možnosti, jak společně s podnikateli roz-
šířit nabídku v oblasti lázeňství a cestovního ruchu 
na německé a české straně,“ uvedla Monika Kaiser 
z Hornofrancké obchodní a průmyslové komory. To 
znamená, že například obchodníci a odborníci na 
cestovní ruch a lázeňství společně vytvářejí atrak-
tivní nabídky pro prohlídku památek, nákupy a gas-
tronomii nad rámec rezervace v lázních na obou 
stranách hranice.

„Dobrý nápad vyvinout zde něco nového a spojit 
zástupce v dosud neznámé konstelaci vzešel or-
ganizátorům komor ze společné práce v Euregiu 
Egrensis,“ vysvětlil Peter Berek, zemský rada z Wun-
siedelu a zároveň prezident bavorského Euregia. 
Kromě Bereka se společného workshopu zúčastnil 
také Tomáš Linda, předseda Krajské hospodářské 
komory Karlovarského kraje. „Náš společný hospo-
dářský prostor má velký rozvojový potenciál, který 
musíme společně využít. V něm je samozřejmě dů-
ležitým faktorem cestovní ruch,“ poznamenal Linda. 
Účastníci workshopu již na prvním setkání vypraco-
vali konkrétní výsledky a přístupy, které by měly být 
co nejdříve uvedeny do praxe. Za zásadní je považo-
vána také účast regionální politiky. Proto budou na 
příští schůzku pozváni regionální političtí reprezen-
tanti z Německa a České republiky, aby byla i z této 
strany zajištěna podpora při překonávání překážek 
a zvládání výzev.

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.
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Cílem Kreativních voucherů je podpořit regionální byz-
nys. Místní firmy si ke spolupráci vybírají z regionálních 
kreativců či marketingových firem. Princip financování 
spolupráce je opravdu jednoduchý. Malá nebo střední 
firma si objedná kreativní služby, např. tvorbu webových 
stránek nebo vývoj nové aplikace. Podstatná část nákla-
dů spojená s realizací bude uhrazena díky Kreativnímu 
voucheru. Každý úspěšný žadatel má možnost získat do-
taci až 100 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje ještě 
před samotným zahájením realizace. 
Již nyní mají potenciální žadatelé možnost výběru vhod-
ného marketingového partnera z databáze, tzv. Galerie 
kreativců Karlovarského kraje, se kterým se dohodnou na 
obsahu zakázky a poté mohou začít připravovat žádost. 
Ta musí být zadána a finalizována v elektronickém sys-
tému „Portál občana“ na stránkách Karlovarského kraje. 
Příjem elektronických žádostí bude spuštěn od 13. září 
2022 do 19. září 2022 a čas odeslání žádosti v systému 
je zásadní. Na případné doplnění žádosti povinnými pří-
lohami v listinné podobě může žadatel využít následují-
cích 10 dnů. Dne 6. září 2022 se uskuteční webinář, který 
provede žadatele nástrahami podání elektronické žádos-
ti. Odkaz na webinář bude zaslán po registraci.
Stejně jako v loňském roce stále platí, že firmy musí mít 
vlastní produkt nebo službu (zprostředkovatelé o vou-
chery žádat nemohou) a provozovnu na území Karlovar-
ského kraje. 

Kompletní podmínky vyhlášené výzvy Programu rozvoje 
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podpro-
gram 2 Kreativní vouchery jsou k dispozici na webovém 
portále Karlovarského kraje. Pro více informací sledujte 
webové stránky agentury KARP www.karp-kv.cz nebo 
kontaktujte Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@
karp-kv.cz).

Podání žádostí o Kreativní vouchery 
Karlovarského kraje se blíží

Inovační aktivity v Karlovarském kraji 
přehledně a interaktivně na jednom místě
Poskytnout přehled o inovačních firmách, inovačních procesech v obcích a městech, regionálních partnerech, 
programové podpoře inovací a celkově o inovačním prostředí Karlovarského kraje, je cílem Regionální inovační 
mapy (RIM) dostupné na webu Regionální inovační strategie (www.ris3kvk.cz). 
Regionální inovační mapa zachycuje vývoj dat o inovačním prostředí od roku 2012. Díky interaktivnímu zobraze-
ní lze základní mapu inovační infrastruktury Karlovarského kraje dělit na veřejný a soukromý sektor. Navíc mapa 
poskytuje srovnání našeho kraje s ostatními regiony České republiky. 
V části mapy věnované veřejnému sektoru lze nalézt data o inovačních aktivitách obcí, obvykle spojených s im-
plementací chytrých (smart) řešení, a dále o počtu studentů vysokých a středních škol v Karlovarském kraji. Sou-
kromý sektor poskytuje přehled o stavu a plánech inovačních firem našeho regionu. V sekci věnované podpoře 
inovací jsou k dispozici data z již 11 ročníků Inovačních voucherů, 2 ročníků Kreativních voucherů a o kreativcích 
Karlovarského kraje. K dispozici jsou i data z  Asistenčních voucherů, které napomáhají rozvoji strategicky vý-
znamných projektů. Do budoucna přibyde mapa škol a přehled realizovaných nástrojů na podporu inovačního 
prostředí podle Regionální inovační strategie Karlovarského kraje.
Aktuálnost regionální inovační mapy zajišťuje Lukáš Rozlílek (lukas.rozlilek@karp-kv.cz).

https://www.karp-kv.cz/vytvarime-komunitu/galerie-kreativcu/kategorie
https://www.karp-kv.cz/vytvarime-komunitu/galerie-kreativcu/kategorie
https://forms.office.com/r/3i7HCQMGUp
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/vouchery.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/vouchery.aspx
http://www.karp-kv.cz
https://www.ris3kvk.cz/
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/verejny-sektor?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/soukromy-sektor?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/inovacni-ekosystem-karlovarskeho-kraje/srovnani-inovacnich-infrastruktur-karlovarskeho-kraje-s-cr/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/podpora-inovaci/inovacni-vouchery/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/podpora-inovaci/kreativni-vouchery/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/podpora-inovaci/asistencni-vouchery/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/ris3-strategie?lang=cs
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Hospodářská komora pomohla 
proškolit už tisícovku zaměstnanců 
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
(KHK KK) spustila v roce 2019 projekt `Vzdělávání za-
městnanců členských firem KHK KK .̀ Od té doby pro-
šla pestrou škálou kurzů takřka tisícovka pracovníků. 
Projekt zdaleka nekončí a pokračovat bude až do polo-
viny příštího roku.

„Od září 2019 se do projektu zapojilo 46 firem z Kar-
lovarského kraje a kurzy prošlo celkem 942 zaměst-
nanců,“ uvedla Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. 
„Hospodářská komora zajišťuje kompletní servis slu-
žeb. Zařídíme tedy samotné školení, garantujeme kva-
litní lektory a poskytujeme příjemné školící prostředí 
v centru Chebu, případně přímo v sídle firmy.“
Za poslední tři roky KHK KK uspořádala 78 dlouhodo-
bých jazykových kurzů a 132 jednodenních či dvouden-
ních školení, která byla zaměřena například na měkké 
manažerské dovednosti, na ekonomii, právo nebo tře-
ba IT. „Dotační výzva obsahovala různá témata kurzů, 
se kterými jsme oslovili naše členy, a na základě prů-
zkumu jsme vybrali, která školení připravíme,“ doplnila 
ředitelka Lenka Mansfeldová. 
Účastníci si projekt pochvalují. „S kurzy jsme byli velmi 
spokojeni. KHK KK je zajistila na profesionální úrovni. 
Kurzy byly postaveny na přesnou problematiku v dané 
společnosti, kdy ještě před začátkem kurzu lektoři 
zjišťovali u účastníků konkrétní požadavky na probí-
raná témata,“ uvedla Pavlína Homolková, personalist-
ka společnosti Svatavské strojírny. „Každá společnost 
potřebuje mít kvalitní pracovníky napříč pozicemi a je 
velmi důležité, aby ovládali nejen své kvalifikační do-
vednosti, ale i měkké dovednosti. KHK KK nám tímto 
projektem umožnila proškolit naše zaměstnance v této 
oblasti naprosto perfektně. Vesměs se do projektu za-
pojili naši techničtí, administrativní  a manažerští pra-
covníci.  Dalším velmi kladným důvodem pro zapojení 
do projektu byla možnost financování kurzů z Operač-
ního programu Zaměstnanost bez spoluúčasti firmy,“ 
doplnila.
Řadu výhod spatřují v projektu hospodářské komory 
také zástupci společnosti ELEKTROMETALL. 
„Vzdělávání zaměstnanců přes projekt je pro naši spo-
lečnost nákladově méně náročné než bez něj. V nabíd-
ce je navíc mnoho druhů kurzů, které se konají v do-
jezdové vzdálenosti do maximálně 60 km od sídel naší 
společnosti a tyto kurzy dokáží z velké části pokrýt 
požadavky na vzdělávání našich zaměstnanců,“ sděli-

la Jitka Holišová, personalistka společnosti ELEKTRO-
METALL. A pokroky zaměstnanců jsou zde vidět. „Po 
každém absolvovaném kurzu je vyplněn dotazník, ve 
kterém je proběhlý kurz nejprve hodnocen absolventy 
kurzu, a následně jejich nadřízenými pracovníky. Ab-
solventi kurzů i nadřízení pracovníci jsou s kurzy spo-
kojeni,“ podotkla s tím, že díky kladným zkušenostem 
z projektu naplánovali společně s KHK KK další školení. 
Vzdělávání zaměstnanců věnuje velkou pozornost 
také společnost BWI Czech Republic. „Školení dáva-
jí zaměstnancům možnost prohloubit své dosavadní 
znalosti a osvojit si nové dovednosti. Díky tomu jsou 
zaměstnanci lépe vybaveni pro řešení problémů a také 
mnohem produktivnější,“ vysvětlila Milena Kubiko-
vá, HR Generalist společnosti BWI Czech Republic. 
„Do projektu jsme se zapojili, protože nabídka kurzů 
a vzdělávacích aktivit poskytovaných KHK KK je velmi 
pestrá. Obsah školení je pro naše zaměstnance dobře 
využitelný a poskytuje jim možnost dalšího rozvoje,“ 
a dodala, že by v této oblasti s KHK KK rádi pokračovali 
ve spolupráci. I proto už jednotlivá oddělení zařadila 
další kurzy do plánu školení.
Kurzy jsou naplánované do poloviny příštího roku. KHK 
KK by na ně ráda navázala podobným projektem, bude 
proto usilovat o finance z další dotační výzvy. „Mezi 
našimi členy jsou také živnostníci, aktuální výzva ale 
umožňovala proškolení pouze zaměstnanců. Věříme, 
že v další výzvě bude možné pořádat kurzy také pro 
samotné živnostníky,“ doplnila ředitelka Lenka Mans-
feldová. 
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci 
se Skupinou společností ATLAS GROUP si Vás dovoluje pozvat na webinář 

DATOVÉ SCHRÁNKY PRO VŠECHNY? 
NOVINKY A LEGISLATIVNÍ ZMĚNY 

Termín: 
16. září 2022 od 10:00 hodin

Místo konání: 
ON LINE v aplikaci ZOOM 

Podmínky účasti: 
Účast možná jen na základě 
předchozí registrace.  

Pro členy KHK KK: ZDARMA.  
Pro ostatní: 363,-Kč vč. DPH. 

Kontaktní osoba: 
Jana Hadašová  
Tel : 603 274 294, 354 426 140 
email: hada sova@khkkk.cz

Uzávěrka pro přihlášení je do 9. 9. 2022.  

Od 1. ledna 2023 se rozšíří okruh lidí a sub-
jektů, kterým bude automaticky zřízena 
datová schránka. Na webináři se dozvíte, co 
nového nám příští rok v této oblasti přinese 
a zároveň dostanete skvělé tipy a triky, jak 
s datovými schránkami pracovat a jak se 
vyhnout některým úskalím, při jejich využí-
vání. 

Program: 
10:00   Úvod

10:10 - 10:30   Novinky a důležité legislativní změny
    v oblasti datových schránek

• Dopad těchto změn na podnikání 
a životy běžných občanů

• Tipy a triky z právního pohledu 
– Na co si dát u datové 
korespondence pozor?

10:30 – 11:00  Správa datových schránek
• Jak nám datové schránky ulehčují 

práci a komunikaci s úřady
• Jak spravovat datovou schránku 

snadno a efektivně
• Jak si poradit s technickým 

a uživatelským nastavením datové 
schránky

• Online konzultace, dotazy, diskuse

 

 
 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si vás dovoluje pozvat na 

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ S HEJTMANEM 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Přijměte pozvání na setkání s hejtmanem Karlovarského kraje 
Mgr.  Petrem  Kubisem, který vám představí aktivity Karlovarského kraje 

na  podporu podnikání a zodpoví vaše konkrétní dotazy. 
 

 

Program setkání: 
 

- Podpora podnikatelů ze strany 
Karlovarského kraje  

- Plánované investiční akce 
Karlovarského kraje 

- Diskuse nad aktuálními problémy v 
podnikání 

- Zodpovězení konkrétních dotazů 
podnikatelů 

- Prostor pro networking 
 

 

 

 

 

 

Termín a čas konání:  
23. 9. 2020, 10:00 – 11:30 
hodin 

 

Místo:  
HOTEL DVORANA, Chebská 
394, 360 06 Karlovy Vary  

 

Podmínky účasti: 
Na akci je nutná registrace 
předem nejpozději do 18. 9. 
2020. Účast pro registrované 
včetně občerstvení je zdarma. 

 

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Mansfeldová 
Tel: 737 045 998 
email: mansfeldova@khkkk.cz 

 

PŘIHL ÁŠKA 
ONLINE ZDE

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

 
  

 
 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci se Skupinou 
společností ATLAS GROUP si Vás dovoluje pozvat na webinář 

 

Datové schránky pro všechny? 
Novinky a legislativní změny  

 

Od 1. ledna 2023 se rozšíří okruh lidí a subjektů, kterým 
bude automaticky zřízena datová schránka. Na webináři 
se dozvíte, co nového nám příští rok v této oblasti přinese 
a zároveň dostanete skvělé tipy a triky, jak s datovými 
schránkami pracovat a jak se vyhnout některým úskalím, 
při jejich využívání.  
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Termín  
16. září 2022 od 10:00 hodin 

Místo konání  
ON LINE v aplikaci ZOOM 

 

Podmínky účasti 
Účast možná jen na základě 
předchozí registrace.  

Pro členy KHK KK: ZDARMA  
Pro ostatní: 363,-Kč vč. DPH 
 

Kontaktní osoba 
Jana Hadašová 
Tel: 603 274 294, 354 426 140 
email: hadasova@khkkk.cz 
 

Uzávěrka pro přihlášení je  

do 9. 9. 2022.  
 

PROGRAM:  
10:00  Úvod  

10:10 - 10:30  Novinky a důležité legislativní změny 
v oblasti datových schránek 

• Dopad těchto změn na podnikání a životy 
běžných občanů 

• Tipy a triky z právního pohledu – Na co si dát u 
datové korespondence pozor? 

10:30 – 11:00  Správa datových schránek 

• Jak nám datové schránky ulehčují práci a 
komunikaci s úřady 

• Jak spravovat datovou schránku snadno a 
efektivně 

• Jak si poradit s technickým a uživatelským 
nastavením datové schránky 

• Online konzultace, dotazy, diskuse 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfccPmgGxR_iUcyV4_GVD5cg14JMOY3i7MTYIalIy4axI3cJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfccPmgGxR_iUcyV4_GVD5cg14JMOY3i7MTYIalIy4axI3cJQ/viewform
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Hospodářská komora pomáhá 
lidem z Ukrajiny překonat 
jazykovou bariéru

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobuje 
obrovské škody v ekonomice, protože firmy musí od-
mítat zakázky a do státní kasy plyne méně peněz z daní 
a odvodů. Problém s nedostatkem zaměstnanců je při-
tom vážnější, než jak ukazují oficiální státní statistiky, 
upozorňuje Hospodářská komora České republiky.  

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK 
KK) uspořádala kurzy češtiny pro obyvatele Ukrajiny, 
kteří si v regionu našli zaměstnání. V průběhu červen-
ce skončila první série kurzů, které navštěvovala víc 
než stovka lidí z 12 firem. Další série bude zahájena 
v září.
KHK KK reaguje na příliv ukrajinských občanů od sa-
mého začátku ruské invaze. Nejprve zorganizovala 
průzkum, ve kterém zjišťovala zájem zaměstnavatelů 
poskytnout práci lidem prchajícím před válkou. Poté 
zřídila v asistenčním centru pro uprchlíky JobPoint, ve 
kterém nabízela volné pracovní pozice. A nyní uspořá-
dala již několikátý kurz češtiny pro ukrajinské zaměst-
nance firem v regionu.  „Zorganizovali jsme šest kurzů 
díky finanční podpoře od Nadace Rotary a Karlovar-
ského kraje. Tyto kurzy navštěvovalo přibližně 120 za-
městnanců firem z regionu,“ uvedla ředitelka KHK KK 
Lenka Mansfeldová. „Neznalost českého jazyka bývá 
v zaměstnání největším problémem. A protože víme, že 
pro většinu zaměstnavatelů je složité, aby sami pořá-
dali jazykové kurzy, snažíme se jim i tímto způsobem 
pomoci. V kraji našly zaměstnání už více než tři tisícov-
ky uprchlíků z Ukrajiny, kteří pracují hlavně ve výrobě, 
ale také třeba ve službách nebo logistice,“ řekla. 
A firmy tuto nabídku přijaly s povděkem. „Velmi nám 
tyto kurzy pomáhají, protože jazyková bariéra je znač-
ná. Našim zaměstnancům z Ukrajiny to navíc usnadní 
adaptaci nejen v zaměstnání, ale i v běžném životě,“ 
řekla Eva Drozdeková, koordinátorka pomoci válečným 
uprchlíkům ze společnosti Františkovy Lázně AQUA-
FORUM. Pro většinu pracovních pozic je nezbytná 
alespoň základní znalost českého jazyka. „Odstranění 
jazykové bariéry znamená i širší nabídku pracovních 
míst, o které se mohou ukrajinští občané ucházet. Bo-
hužel jsou některé profese, zejména ve zdravotnictví, 
legislativně omezené,” doplnila Jindřiška Landová ze 
společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM.

Nabídku jazykových kurzů od KHK KK využili také noví 
zaměstnanci Nemocnice Sokolov. „Ocenili jsme posí-
lení vlastních kurzů, protože cizinci o češtinu jevili 
velký zájem. Chtějí se co nejdříve začlenit jako řádná 
pracovní síla ve svém oboru,“ potvrdila Klára Veselá, 
personalistka Nemocnice Sokolov. Už před válkou zde 
zaměstnávali 30 pracovníků z Ukrajiny, nyní se jejich 
počet zvýšil na 45. 
Zkušenosti s pracovníky z Ukrajiny měla už před rus-
kou invazí společnost WITTE Ostrov. „V souvislosti 
s konfliktem na Ukrajině jsme přijali 10 pracovníků 
z řad rodinných příslušníků našich zaměstnanců, kte-
ré zaměstnáváme v režimu Ukrajina již od roku 2017. 
Celkem aktuálně zaměstnáváme zhruba 120 zaměst-
nanců z Ukrajiny, a to převážně na pozici operátorů 
výroby, ale řada z nich se osvědčila také na pozicích 
manipulačních dělníků, na technických pozicích ve vý-
robě, nástrojárně, kvalitě a také na pozici production 
manufacturing engineera,“ uvedla Šárka Kutišová, HR 
Business Partner Witte Ostrov. 
AZUS Březová je rodinná firma, která se také rozhodla 
podat pomocnou ruku uprchlíkům z Ukrajiny. Zaměst-
nání nabídli třem mladým ženám, které nyní zastávají 
pomocné práce ve výrobě a pomáhají s úklidem. „Sleč-
ny, které jsme zaměstnali, jsou zároveň ubytované 
v naší rodině. Chtěli jsme jim pomoci, aby se mohly co 
nejdříve začlenit do společnosti. Díky práci mají zajiš-
těný přivýdělek a zároveň přijdou na jiné myšlenky,“ 
vysvětlila Lucie Trčková, obchodní manažerka společ-
nosti AZUS Březová. Za kurzy, které KHK KK uspořáda-
la, jsou proto velmi rádi. 
A jak kurzy hodnotí jejich účastníci? „Do prvního kurzu 
jsem se nedostala, protože se rychle zaplnil. Jsem pro-
to velmi ráda, že se konají další. Velkou výhodou pro 
mě je, že nemusím nikam zdlouhavě dojíždět,“ uvedla 
paní Nataša, která pracuje ve společnosti Františkovy 
Lázně AQUAFORUM. S kurzem je spokojená také paní 
Hanna pracující ve firmě AZUS Březová: „Je profesio-
nální, jsem moc ráda za jeho zajištění. Díky zkušeným 
lektorkám navíc hodiny výuky hezky utíkají.“ 

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.
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Program Rozjeď byznys pomohl už 
skoro stovce začínajících podnikatelů
Začít s podnikáním chce odvahu a odhodlání. Živnost-
níkům a firmám na startu proto podává pomocnou 
ruku Krajská hospodářská komora Karlovarského kra-
je (KHK KK). Už šest let se zájemci mohou hlásit do 
jejího programu Rozjeď byznys, který je určený právě 
pro začínající podnikatele. Celkově jím prošla už sko-
ro stovka zájemců. 

„Program Rozjeď byznys funguje od roku 2016 a ročně 
jej absolvuje přibližně 15 lidí,“ uvedla Lenka Mansfeldo-
vá, ředitelka KHK KK. „V rámci programu je pro začínající 
podnikatele připraveno zdarma 20 hodin poradenství od 
zkušeného mentora. Absolventi si navíc odnesou kvalit-
ně zpracovaný podnikatelský plán, který poslouží nejen 
pro jejich vlastní účely, ale třeba i pro banku či soukro-
mého investora. Kromě toho poskytujeme účastníkům 
asistenci při založení živnosti nebo obchodní společnos-
ti a příspěvek tisíc korun na zřízení živnostenského listu 
a pět tisíc korun na založení obchodní společnosti,“ vy-
jmenovala výhody programu Rozjeď byznys. 
Jedním z mentorů, kteří se začínajícím podnikatelům vě-
nují, je Daniel Andrlík. Jak vysvětlil, na začátku si s kli-
enty musí ujasnit přesný podnikatelský záměr. „Často se 
stane, že má klient spíše obecnou představu. Musíme 
se na to podívat z více perspektiv. Aby záměr co nejvíce 
vyhovoval jednak potřebám a přáním klienta ve smyslu 
toho, co od podnikání chce, ale také často záměr upravu-
jeme, aby co nejlépe zohledňoval potřeby budoucích zá-
kazníků. A tím maximalizujeme šanci na úspěch nového 
byznysu,“ řekl Daniel Andrlík. Společně řeší také byznys 
plán a všechny potřebné detaily, aby se záměr co nejdří-
ve uskutečnil. Začínající podnikatelé řeší samozřejmě 
i cenotvorbu. „Často klienti potřebují pomoci se sestave-
ním rozpočtu a s finančním plánem. Téměř vždy řešíme 
marketing a jak uspět na trhu. Pravidelně řešíme otáz-
ky daňové a personální. A u některých klientů, zejména 
u těch, co chtějí založit firmu nebo mít zaměstnance, 
řešíme poměrně rozsáhlou agendu a povinnosti v oblas-
ti pracovněprávních vztahů, smluvních vztahů s klienty 
a dodavateli a samozřejmě také majetkoprávních vztahů 
majitelů firmy, společníků a podobně. Nikdy se nevyhne-
me analýze rizik a formulaci obchodní strategie, což pro 
začínající podnikatele bývá nové,“ dodal Daniel Andrlík. 
Programem úspěšně prošla Michaela Hůlková, která se 
zabývá grafikou, online kurzy a finančním koučinkem. 
„Vstoupit do programu rozhodně doporučuju všem, kteří 
o podnikání uvažují byť jen trošku, ale nemají třeba tolik 
odvahy nebo zkušeností pustit se do toho sami. Dosta-

nou mnoho informací, což hodně ulehčí začátky. Navíc 
jim program dodá  odvahu do akce,“ řekla. Sama o pod-
nikání uvažovala  delší dobu a když se naskytla možnost 
přihlásit se do programu, neváhala. „Bylo to správné 
rozhodnutí a jsem ráda, že jsem chytila šanci za pače-
sy,“ konstatovala. Moje mentorka Markéta Novotná má 
jednak zkušenosti, ale tzv. jsme si sedly i lidsky a mohly 
všechny nápady prodiskutovat. Je ohromná výhoda se 
o těchto věcech, ať už praktických ohledně podniká-
ní, tak i myšlenek, bavit s někým, kdo je na stejné vlně 
a může vám kompetentně odpovědět,“ podělila se Micha-
ela Hůlková se svými zkušenostmi. 
Anežka Horáková se do programu přihlásila, protože si 
chtěla otevřít vlastní ordinaci dentální hygieny. „Zkuše-
nosti s podnikáním jsem do té doby sice měla, ale nyní 
jsem potřebovala více podnikatelského ducha,“ popsala 
svou tehdejší situaci. „Program není jen o sestavení byz-
nys plánu, ale hlavně o motivaci, abych opravdu otevře-
la, což se po roce nakonec podařilo.“ Mentorka Jana Mi-
chková jí např. zprostředkovala konzultaci u daňového 
poradce a prozkoumala konkurenceschopnost. „Mohla 
jsem s ní otevřeně prodiskutovat vše, co se týkalo pod-
nikání - od administrativy na úřadech až po zajištění fi-
nancování, tak aby to nezruinovalo náš rodinný rozpočet 
po mateřské dovolené.“ A proč by doporučila začínajícím 
podnikatelům, aby se do programu přihlásili? „Neznám 
zatím jiné místo, kde je více odborníků pod jednou stře-
chou,“ odpověděla. 
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Veronika Krejčiříková, grafička
Podniká v oblasti grafického designu se zaměřením na originální 
loga a vizuální styl firmy. Poskytuje služby jako tisková a online gra-
fika, grafický design, firemní identita, webdesign, reklama aj. Zamě-
řuje se také na správu sociálních sítí na Facebooku a Instagramu se 
vším všudy.

Rodinné centrum Sluníčko, Hana Převrátilová a Blanka Krejzová
Rodinné centrum nabízí možnost setkávat se v dopoledním klubu. 
Je zde také prostor pro krátkodobé hlídání dětí od 1 roku. Zaměřuje 
se také na volnočasové aktivity typu pohybové, výtvarné a hudeb-
ní činnosti, ale i školičku pro předškolkové děti. Pořádá i různé te-
matické akce po celý rok (Karnevaly, Mikuláš, Halloween, Den dětí 
apod.) a příměstské tábory v období prázdnin.

Dvě ségry a šminky, Michaela Turková
Nabízí služby vizážistky modelkám, na svatby nevěstám a družičkám 
nebo klidně i obyčejným ženám, případně i mužům. Poskytuje kos-
metické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klientkám i klientům se 
plně věnuje a chce, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxo-
vat a byli maximálně spokojeni.

OVO-ZEL Hroznětín, Kateřina Zárubová
Společnost OVO – ZEL Hroznětín se zabývá dodávkami kvalitních 
potravin, zejména ovoce a zeleniny do domácností. Tyto dodávky 
jsou realizovány prostřednictvím tzv. bedýnek, které jsou k dispozici 
v několika variantách tak, aby si každý mohl najít tu, která mu vy-
hovuje. Cílem společnosti je využít vzrůstajícího zájmu spotřebitelů 
o kvalitní potraviny a nabídnout jim alternativu k často neuspokoji-
vému sortimentu v supermarketech.

Day4U, Veronika Katinová
Nabízí částečné i kompletní zajištění oslav – od těch nejmenších za-
hradních party až po velké svatby nebo firemní kongresy. Chystáte 
svatbu, oslavu narozenin nebo firemní večírek v západních Čechách? 
Máte pocit, že už je toho na Vás moc? Neváhejte se na ně obrátit!

Něžná pivoňka – Květinářství, Nikol Floriánová
Nabízí květiny plné ranní rosy, slunce, deště a větru a bez chemie. 
Prodává květiny zahrad, lesů, polí a luk.

Pavel Bartoš – Tvorba webových stránek
Tvorba webových stránek pro malé a střední firmy a podnikatele 
a poskytování k tomu souvisejících služeb: zařízení webhostingu, 
copywritingu, fotogalerie apod.

Martina Fišerová – účetní
Poskytuje služby v oblasti daní a vedení podvojného účetnictví pro 
obchodní společnosti, daňové, účetní, finanční a ekonomické pora-
denství a také zpracování daňového přiznání.

Phyto Beauty, kosmetický salón, Miroslava Hadašová
Filozofie salónu je založena na individuálním přístupu a ošetření 
přírodními produkty s vysokým podílem organických složek. Příroda 
je mocný zdroj živých, blahodárných látek, které dokonale vyčistí, 
vyživí pleť, zbaví jí akné, zmírní vrásky i pigmentové skvrny. Dopřejte 
si relaxační rituál s vůni éterických olejů a bylin, a efektivní ošetře-
ní úžasnou přírodní aromaterapeutickou kosmetikou, kterou bude 
Vaše pleť zbožňovat!

Monika Hálková, ájurvédské a relaxační masáže
Cílem Moničiných masáží je odstranit bloky z těla a mysli, a tím 
umožnit organismu návrat do rovnováhy. KDE ENERGIE VOLNĚ 
PROUDÍ, NENÍ DŮVOD K BOLESTI ANI NEMOCI.

Stodola Stříbrná, Kateřina Horová
Horský bufet přímo u sjezdovky a zázemí pro lyžaře, které v tomto 
místě chybí. Přijďte se občerstvit, odpočinout si a zahřát se! Nabízí-
me i možnost ubytování ve vedlejší chatě.

Antogu, Andrea Petrová
Zabývá se designem a rukodělnou výrobou. Vyrábí autorské cínova-
né šperky s minerály, Tiffany vitráže, lapače snů a dárkové předměty 
na 3D tiskárně.

Mobilní pedikúra – Markéta Révayová
„Mobilní pedikúra – Markéta Révayová“ to je ošetření nohou v do-
mácím prostředí u klienta, popř. v zaměstnání či hospitalizačním za-
řízení nebo pečovatelských domech a domovech pro seniory.

Mgr. Renata Šalátová – výuka německého jazyka a překladatelské 
služby
Jazyková škola, která poskytuje individuální i skupinové kurzy ně-
meckého jazyka určené jak pro širokou veřejnost, tak pro firmy. 
Jedná se o kurzy obecného jazyka i o odborné kurzy obchodního 
jazyka. Výuka probíhá buď v prostorách jazykové školy nebo v sídle 
nebo bydlišti klienta. Možné také bude využít překladatelské služby.

SEFFA Servis s.r.o.
Rychlé občerstvení U Nudle, kde si můžete dát jak snídani, tak 
i oběd. Nabízí možnost využít prostory restaurace také k uspořádání 
rodinných oslav, třídních srazů, firemních a soukromých akcí v Aši.

Miroslava Tlučhořová – Copywriting
Nabízí copywriting neboli psaní textů na webové stránky, blogy, so-
ciální sítě, do reklamních brožur a dalších marketingových materi-
álů, PR články. Mezi nabízené služby patří i příprava projektových 
žádostí, jejich zpracování, vypracovávání podkladů a analýz, prů-
zkumů, anket atd.

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy 
v Karlových Varech a okolí. Specializuje se nejen na kvalitní dia-
gnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro 
širokou veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či 
rekreační sportovce přímo na míru každému klientovi s ohledem na 
jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní specifika.

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, zároveň 
také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby v pohodlí do-
mova svých klientek.

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služ-
by v té nejvyšší kvalitě. Svým klientkám i klientům se plně věnuje 
a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli rela-
xovat a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, 
tak i duševní. Prvním krokem v péči o tělo by měla být aktivní forma 
prevence a uzdravování – pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení jak 
pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě 
masáž, která se neprovádí jen, když už nás něco bolí.
a řadě dalších…

Na níže uvedených odkazech 
se můžete podívat na videa 
uspěšných klientů

https://youtu.be/4qr6sffFskk
https://youtu.be/q8630XPSW-M
https://youtu.be/eaDDj2Unl5E

Komu už jsme pomohli rozjet vlastní byznys?

https://youtu.be/4qr6sffFskk 
https://youtu.be/q8630XPSW-M 
https://youtu.be/eaDDj2Unl5E 
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Deutsch-Tschechisches 
Business Tennisturnier

Tennisclub Küchwalde. V.
10.09.2022 I 9 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
mi.hola@seznam.cz

Další informace a registrace na emailu
mi.hola@seznam.cz

10.09.2022 I IHK Chemnitz I Deutsch-Tschechisches Business Tennisturnier

10.09.2022 I IHK Chemnitz I Deutsch-Tschechisches Business Tennisturnier 2
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Dotace z OP TAK 
- podpora a rozvoj vašeho podnikání 

 
S       pr  p d           K r  v r  éh   r j  
 

 
 

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci 
s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje 
a agenturou CzechInvest Vás zve k účasti na semináři 
DDoottaaccee  zz  OOPP  TTAAKK – podpora a rozvoj Vašeho podnikání. 
Seminář bude věnován nejen představení aktuálních 
výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost, ale zaměří se také na důležité 
obecné podmínky procesu získání dotace na Vaše 
projekty. Prezentovány budou i další alternativní 
možnosti podpory podnikání z jiných zdrojů. 

 
Účast na akci je bbeezzppllaattnnáá. Registraci je možné učinit 
nneejjppoozzdděějjii  ddoo  55..  řřííjjnnaa  22002222  /případně do vyčerpání 
kapacity (max 40 účastníků) /, a to ZDE. 
 
 
 
 

 
PPrrooggrraamm::  
10:00 – 10:20 Zahájení, představení API a 

partnerů 
10:20 – 11:30  Představení aktuálních programů  
  OP TAK 
11:30 – 11:50 Dotazy a odpovědi 
11:50 – 12:00 Coffee break 
12:00 – 13:00 Individuální konzultace 
 
  
KKoonnttaakktt::    
TToommáášš  PPiicckkaa  
Agentura pro podnikání a inovace 
+420 245 013 231 
tomas.picka@agentura-api.org 
 

12. října 2022 
10:00 – 13:00  

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb 
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VOLNÉ PROSTORY
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ NABÍZÍ

nově zrekonstruovaná hala ve výrobní zóně
věznice, 400 m2 pracovní plochy
objekt v ubytovací části věznice, 3 nadzemní
podlaží, první dvě jsou volná, na každém 4 dílny
po cca 90 m2, podlaží cca 360 m2
nájem se nehradí, pouze platba za hodinu práce
plus příslušná sazba DPH a náklady za služby 
kompletní zázemí pro odsouzené i zaměstnance 
kapacita zaměstnatelných odsouzených je 200

VOLNÉ PROSTORY

VÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH
NEČERPAJÍ DOVOLENOU VĚZNICE ZAJIŠŤUJE LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ODSOUZENÝCH DLE POŽADOVANÉ PRÁCE
KROMĚ SPECIALIZOVANÝCH VYŠETŘENÍ 
FINANČNÍ NÁKLADY ZA PRÁCI
ODSOUZENÝCH JSOU STANOVENY
ZÁKLADNÍ SAZBOU 93,- KČ ZA HODINU +
PŘÍSLUŠNÁ SAZBA DPH, V CENĚ ZA PRÁCI
ODSOUZENÉHO JSOU JIŽ ZAHRNUTY
VEŠKERÉ ZÁKONNÉ ODVODY ZA
ZAMĚSTNANCE (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ), 

NEČERPAJÍ NÁHRADY MZDY PŘI
OMEZENÍ VÝROBY 
V PŘÍPADĚ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
HRADÍ NÁKLADY VĚZNICE
VĚZNICE ZAJIŠŤUJE DOHODNUTÉ POČTY
PRACOVNÍKŮ, DLE SMLUVNÍCH
PODMÍNEK 
KAŽDÝ ODSOUZENÝ JE VYBAVEN
ZÁKLADNÍM PRACOVNÍM ODĚVEM A
OBUVÍ

Bc. Martina Hazuková
+420 352 306 360
+420 602 465 486

mhazukova@vez.kyn.justice.cz
 
 

KONTAKT : 

K PROVOZU
VOLNÉ PROSTORY
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ NABÍZÍ
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Co znamená "Agilní HR", jakými metodami, principy agilního řízení
se můžeme inspirovat přímo v oblasti HR?

 

SETKÁNÍ PERSONALISTŮ
AGILNÍ HR

Termín a místo konání: 

Golf Sokolov, Ke Golfu 445, 356 04 Dolní Rychnov
20. 9. 2022 v Sokolově od 9:00 do 11:30 hod.

Mgr. Ladislav Koubek MBA
Kouč, konzultant a lektor 
Zakladatel a jednatel společnosti CANONADA. Působí jako konzultant a poradce v oblasti strategického managementu. Vystudoval právo a
psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a dále strategický management na Nottingham Trent University. Působil jako personální
ředitel a dlouhodobě se zabývá veškerými otázkami souvisejícími se zaměstnáváním a pracovním právem.

Lektor:

Účast je zdarma na základě předchozí registrace prostřednictvím formuláře zde

Program: Úvod
Zaměstnávání vězňů a nabídka volných prostor - Bc. Martina Hazuková,
Věznice Kynšperk nad Ohří
Agilní HR - Mgr. Ladislav Koubek MBA, CANONADA
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trh práce

https://www.khkkk.cz/job/amphenol/
https://www.khkkk.cz/job/elektrometall-s-r-o/
https://www.khkkk.cz/job/ept-connector/
https://www.khkkk.cz/job/slevarna-heunisch/
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Česká republika ve druhé polovině roku 2022 
předsedá Radě EU.

Co to pro nás znamená?

Ahoj. Nevíš, co je to ten CZ PRES 2022?

Aha, a co nám to přinese?

Super! Díky.

Ahoj! Jasně, budemepřece půl roku předsedat Radě EU, která je jednou z nejvýznamnějšíchinstitucí v Evropské unii.

Budeme mít příležitostvšem ukázat náš potenciál, ale i schopnosti. Nejde ale jenom o prestiž. Budeme mít velikou zodpovědnost za to, jakým směrem se bude EU ubírat, a mít ještě větší vliv na rozhodování o legislativě. Můžeme se toho nejen spoustu naučit, ale i reálně zlepšit fungování EU pro nás i všechny její členy.
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LUKAS CZ spol. s. r. o  Továrni 478 | 35134 Skalná
Tel.: + 420 357 070 600, + 420 357 070 621 – 624  |  Fax: + 420 357 070 613  |  obchod@lukascz.cz
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Sortiment LUKAS v maloprodeji zakoupíte např.:
Václav Sladký, Americká 2486/20, 350 02 Cheb
MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ s.r.o., Sudentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary
TECHMOBIL Cheb s.r.o., Karlovarská  144/52, 350 02 Cheb – Dolní Dvory

VÝROBCE A PRODEJCE NÁSTROJŮ PRO RUČNÍ A
STACIONÁRNÍ (I V CNC STROJÍCH) ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ,
FRÉZOVÁNÍ, KARTÁČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ.

brusné a řezné kotouče (tzv. fl exokotouče)
lamelové brusné nástroje (kotouče, vějíře, talíře)
leštící nástroje (kotouče, tělíska, tyčky)
diamantové brusné a řezné nástroje
technické frézy, gravírovací jehly, rotační pilníky a rašple
brusné pasy, brusné výseky, fíbrdisky, brusné rouno aj. od
výrobců VSM a DEERFOS
technické kartáče LESSMANN

Plastová a hliníková okna
Plastové a hliníkové dveře

Zimní zahrady
Prosklené stěny
Garážová vrata

Protipožární prvky
Přístupové systémy 

Zabezpečovací systémy
Zasklívání balkonů
Interiérové dveře

Zastínění

www.nelan.cz

zimní
zahrady

přístupové
systémy

plastové
a hliníkové

dveře

prosklené
stěny

zastínění
okna

garážová
vrata
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tel: +420 354 426 140
e-mail: info@khkkk.cz

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513
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DIČ: CZ48365513

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.


