
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!
KVĚTEN 2022

4.-5.5.2022 Trénink paměti

10.-11.5.2022 Stres a jeho odstraňování

11. 5. 2022
09:30 - 11:30

Setkání personalistů: Podpora kreativity ve firmách podle modelu Creatixo

11. 5. 2022
09:30 - 11:30

Nebojte se podnikat! (pro české občany)

12.5.2022 GDPR v praxi

16.5.2022 MS Outlook

18.-19.5.2022 Základy MS Office – MS Word, MS Excel

23.5.2022 Péče o nemovitosti a majetek

24.-25.5.2022 Projektové řízení

31.5.2022 Psychická podpora nejen na pracovišti

ČERVEN 2022

1.-2.6.2022 MS Word

8.-9.6.2022 Konfliktní situace

9.-10.6.2022 Kompetentní manažer metodou Horsemanship II.

13.-14.6.2022 Vedení a koučink zaměstnanců

15.-16.6.2022 Vedení a koučink zaměstnanců

21.-22.6.2022 Štíhlá výroba (konkrétní systémy)

23.-24.6.2022 Kompetentní manažer metodou Horsemanship II.

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Danková
tel.: 775 188 873, e-mail: dankova@khkkk.cz

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.

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
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Program:
Úvodní slovo
Creatixo jako inovativní řešení přinášející výhody
kreativity do osobního i firemního života. 
Jak se učit kreativně myslet - praktická cvičení k
vyzkoušení
Analýza kreativního a inovativního potenciálu -
dotazník

Přijďte si vyzkoušet program na podporu rozvoje inovací,
kreativity a produktivity ve firmách

 

SETKÁNÍ PERSONALISTŮ
PODPORA KREATIVITY VE FIRMÁCH PODLE

MODELU  CREATIXO

Termín a místo konání: 

Podnikatelský inkubátor Kanov

od 9:30 do 11:30 hod.

11. 5. 2022 v Karlových Varech

(Závodní 278, 360 06 Karlovy Vary)

Mgr. Jindřich Dohnal
Kouč, konzultant a lektor 
Zaměřuje se na analýzu a rozvíjení tvořivého
potenciálu a inovací, individuální i týmovou.
Business coaching v oblastech financí, work life
balance a tvořivosti.

Mgr. Petra Strnadová
Lektorka, konzultantka a koučka 
 Zaměřuje se na možnosti komplexního
rozvoje, zvyšování efektivity manažerů a
jejich podřízených. Působí jako trenér soft
skills, konzultant, kouč a facilitátor. 

Lektoři:
RNDr. Kateřina Kufová
Lektorka a konzultantka
Zaměřuje se na rozvoj inovativnosti ve
firmách, posilování adaptability. 
Spoluautorka tréninků mozku s využitím
moderních technologií, trenérka soft skills,
koučka.

Účast je zdarma na základě předchozí registrace prostřednictvím formuláře zde
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Vlivem výrazného růstu cen surovin, polotovarů a vý-
robních materiálů, nedostatečné dostupnosti někte-
rých materiálů a vstupních surovin nezbytných pro 
výrobu a nepřímých dopadů ruské invaze na Ukrajinu 
téměř polovina českých podniků v letošním roce utlu-
mí své investice. Vyplývá to z nového šetření Hospo-
dářské komory mezi jejími členy. 

„K růstu produktivity je nezbytné, aby podniky inves-
tovaly do technologických inovací, strojů a zařízení, 
výzkumu a vývoje. Nedostatečné investice firem mo-
hou způsobit jejich zaostávání za zahraniční konku-
rencí, zejména z Německa a dalších západních zemí,“ 
vysvětluje dopady tohoto trendu prezident Hospo-
dářské komory Vladimír Dlouhý. 
Útlum investic oznámilo 44 % podniků, přičemž ještě 
v lednu letošního roku snížit investiční aktivity hod-
lalo výrazně méně podniků (29 %). Pokles hlásí přede-
vším nejmenší firmy a stavebnictví. Třetina podniků 
oznámila, že letos jejich investiční aktivita poklesne 
o více než desetinu. Silný propad čekají především 

firmy působící v osobních službách, což lze přičítat 
změně spotřebního chování v souvislosti s vyšší spo-
třebitelskou inflací.
Hospodářská komora dlouhodobě doporučuje vládě, 
aby opětovně zavedla rychlejší odpisy dlouhodobé-
ho majetku. „Doporučujeme, aby stát navíc daňově 
zvýhodnil i pořízení investic zařazených do takzvané 
třetí odpisové skupiny, jde zejména o různá strojní 
a technologická zařízení, která se standardně amor-
tizují deset let,“ dodala hlavní analytička Hospodář-
ské komory Karina Kubelková. Hospodářská komora 
navrhuje, aby stát umožnil podnikům odpis zmíně-
ných zařízení během čtyř let, z toho 50 % hodnoty 
investice již v prvním roce.
Mimořádné odpisy stát zavedl v lednu 2021 v rám-
ci tzv. daňového balíčku. Vztahovaly se ale jen na 
hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové 
skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 
do 31. prosince 2021.

Výsledky šetření byly využity i při tvorbě nové Komo-
rové národohospodářské prognózy.

Skoro polovina podniků 
je nucena utlumit investice
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Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje 
představuje své členy
Bc. Petra El-Kayssi Trchová  
se zabývá vzděláváním a lektorskou činností.

Jak jste se dostala k podnikání?
Podnikání bylo pro mě vlastně jedinou možností, jak 
dělat to, co miluji. Vzdělávacím systémem jsem až 
do maturity prošla ještě v době komunismu a škola 
pro mě byla opravdu nutným zlem. Až teprve při stu-
diích ve Francii a následně na Jihočeské univerzitě 
jsem zjistila, že vzdělávat se a učit se je neskuteč-
ně obohacující dobrodružná „jízda“. Pochopila jsem, 
že pokud pedagog přistupuje ke svým studentům 
jako k přátelům a partnerům, pokud je dokáže nad-
chnout a zaujmout, tak se stává proces vzdělávání 
neskutečně obohacujícím životním stylem. A to pro 
obě strany.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?
Obor mého podnikání – výuka češtiny pro cizince – 
se shodou tragických okolností stal ze dne na den 
velmi žádaným. Mé plány jsou velké. Z mého poby-
tu v zahraničí a ze zkušeností s imigranty (Francie, 
Libanon) jsem přesvědčená, že základem pro jejich 
rychlou integraci, je znalost jazyka naprosto zásad-
ní. Pouze jazykově vzdělaný cizinec má šanci začít 
kvalitní život v novém domově. Rychle si najít od-
povídající zaměstnání a začlenit se mezi „nás“. To si 
myslím, že by mělo být prioritou pro náš stát a nás 
všechny. Investice do vzdělávání imigrantů je do bu-

doucnosti nejlepší cestou, jak předejít jejich sociál-
nímu vyčlenění, pobírání hmotných dávek, kriminali-
tě a celkové frustraci.

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdá?
Hrdá jsem na to, že jsem se po covidové době, která 
mé podnikání naprosto zlikvidovala, nenechala od-
radit. Znovu jsem se vrhla do studií a nadále věřila 
ve své schopnosti a smysluplnost svého projektu. 
Neméně hrdá jsem na to, že mé odhodlání a úsilí 
vnímají moje tři dospívající děti, které mě podpo-
rují a radují se se mnou z každého malého krůčku 
k úspěchu.
A samozřejmě jsem nesmírně hrdá a vděčná za lidi, 
kteří mi nezištně pomáhali s činností dobrovolníka. 
Kurzy češtiny, které jsem uspořádala v Karlových 
Varech pro ukrajinské uprchlíky zdarma, by bez je-
jich dobrého srdce a solidarity proběhnout nemoh-
ly. Tímto jim z celého srdce děkuji!

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?
Trápí mě samozřejmě to, co každého z nás. Skokový 
nárůst cen energií, paliv, běžných komodit způsobu-
je, že životní náklady se značně zvyšují.
Trápí mě obavy běžných lidí z budoucnosti. Strach 
s války, z množství příchozích uprchlíků, může v bu-
doucnosti přinést sociální nepokoje, vlnu nacionali-
smu a celospolečenskou deziluzi a depresi.
Mě osobně trápí má vlastní netrpělivost. Samozřej-
mě si uvědomuji, že každý projekt má spousty fází 
realizace, ale podle mého nepostupují dostatečně 
rychle. Na této mé vlastnosti musím ještě zapraco-
vat.

Podporujete aktivně kulturně-společenský život v re-
gionu?
Velmi ráda bych v budoucnosti realizovala můj velký 
sen: komunitní centrum pro ženy cizinky.
Jako matka vím, že pouze šťastná matka vycho-
vá šťastné děti. A právě ženy cizinky jsou nejzra-
nitelnější a jejich integrace nejtěžší. Propojování 
rozdílných kultur a vzájemná sounáležitost vede 
k respektu a spokojenosti nás všech, bez rozdílu 
původu, rasy či náboženství. Ve své podstatě, si my  
ženy přejeme to samé: zdraví a štěstí pro své rodiny 
a spokojenou budoucnost pro své děti.
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Pracovní místa, infrastruktura, školství 
a Green Deal patří mezi nejdiskutovanější 
témata investorů v Karlovarském kraji
Karlovarský kraj pokládá za klíčové podporovat inves-
tory ve svém regionu, a proto uspořádal společně se 
Sdružením pro zahraniční investice – AFI a Krajskou 
hospodářskou komorou Karlovarského kraje panelo-
vou diskuzi. Všechny strany se v rámci debaty shodly, 
že aktivní podpora investorů a s tím spojených oblas-
tí jako jsou pracovní místa a zázemí, infrastruktura, 
školství a Green Deal, jsou v rámci rozvoje kraje zcela 
zásadní. 

Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí 
Karel Jakobec společně s předsedou Krajské hospo-
dářské komory Karlovarského kraje Tomášem Lin-
dou a členy Sdružení pro zahraniční investice - AFI 
diskutovali s investory, starosty a dalšími zástup-
ci místní samosprávy v rámci panelové diskuse na 
téma Systematický přístup ke zlepšení podnikatel-
ského prostředí. V něm se především věnovali pro-
blematice podpory firem, které v rámci Karlovarské-
ho kraje investují v oblasti průmyslu a služeb. 

Green Deal
Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční inves-
tice – AFI, seznámil přítomné s výsledky celorepub-
likového průzkumu mezi firmami a investory, který 
mapoval zejména problematiku pracovních sil, bu-
doucí investiční plány, aktuální problémy investorů 

nebo oblast Green Dealu: „Karlovarský kraj a zejmé-
na Sokolovsko musí nyní aktivně řešit otázku Green 
Dealu. Znamená to dívat se na tuto masivní změnu 
jako na příležitost, nikoli jako na problém, a začít 
budovat podnikání v oborech založených na dekar-
bonizaci. Energetická krize Green Deal pozmění, ale 
dekarbonizaci spíše urychlí. Z průzkumu sdružení 
AFI také vyplývá, že 40 % investorů vnímá Green 
Deal jako příležitost – a toto číslo letos dál roste.“

Pracovní místa
Gabriela Hrbáčková, členka Řídícího výboru Sdruže-
ní pro zahraniční investice – AFI prezentovala data 
z aktuálního průzkumu personální agentury Ho-
fmann Personal a sdružení AFI mezi investory na 
specifika pracovního trhu v Karlovarském kraji: „75 
% firem totiž uvedlo, že mají problém najít kvalifiko-
vanou pracovní sílu na nižší pozice a 35 % na střední 
pozice. 64 % firem z Karlovarského kraje však v re-
akci na aktuální situaci uvedlo, že uprchlíci mohou 
zaplnit pracovní místa a vyřešit tak dlouhodobý pro-
blém s nedostatkem pracovníků a 63 % z nich jim 
dokonce plánuje nabídnout pracovní místa.“ 
Tento závěr podporuje i komentář náměstka hejt-
mana Karlovarského kraje pro oblast životního pro-
středí Karla Jakobce k aktuální situaci: „Od začátku 
krize na Ukrajině pomáháme ukrajinským občanům 
s ubytováním a dalšími procesy, které souvisí s pří-
chodem do Česka. Uvědomujeme si vážnost situace, 
ale na druhou stranu jejich příchod může znamenat 
pro Karlovarský kraj i příležitost. Z našeho kraje od-
chází, ať už z pracovních nebo osobních důvodů, 
hodně obyvatel a jejich počet v regionu stále klesá. 
Rádi proto vytvoříme pracovní příležitosti i zázemí 
ukrajinským občanům, kteří budou chtít u nás zů-
stat.“ 
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Infrastruktura a rozvoj průmyslových zón
Klára Sobotková, místopředsedkyně Kontrolní komi-
se Sdružení pro zahraniční investice – AFI upozor-
ňuje na budoucí nedostatek průmyslových prostor 
na Karlovarsku, po kterých je enormní poptávka: 
„Karlovarský region je vzhledem ke své poloze vel-
mi atraktivní pro firmy z Německa a také pro rozši-
řování kapacit firem, které již na v regionu působí. 
V našem přehledu však vidíme, že budoucí rozšiřo-
vání průmyslových zón na Karlovarsku a Chebsku 
není dostačující a tím pádem tato oblast může přijít 
o důležité investory pro rozvoj obchodu a služeb.“
Tomáš Linda, předseda Krajské Hospodářské komory 
Karlovarského kraje také vidí příležitost, jak vytěžit 
maximum pro Karlovarský kraj z jeho unikátní po-
lohy: „Obrovskou příležitost pro Karlovarský kraj 
vidím v řešení dopravní infrastruktury, konkrétně 
napojení našeho regionu na německou dálniční síť, 
dostavbě dálnice D6 do Prahy a v otevření otázky 
rychlostní tepny přes Krušnohoří. Rozvoj železniční 
sítě je také velmi důležitý pro dopravní infrastruk-
turu našeho kraje. Co však vnímám jako riziko je, že 
se nepočítá s naším regionem v rámci plánovaných 
tras vysokorychlostních železnic.“ 

Školství
Školství je jedna z oblastí, jejíž rozvoj je pro Karlo-
varský kraj klíčový. Filip Dušek, místopředseda Kraj-
ské hospodářské komory Karlovarského kraje a maji-
tel společnosti Elroz Invest shrnuje pozitiva, ale také 
budoucí výzvy pro Karlovarský kraj v oblasti škol-
ství: „V poslední dekádě došlo k mnoha významným 
investicím do školství, kdy bylo několik středních 
škol zejména technického zaměření zmodernizová-
no nebo i nově postaveno. Prioritou do budoucnosti 
je, ať  v kraji působí kvalitní střední a vysoké  školy, 
a hlavně ať nám zůstávají v regionu absolventi těch-
to škol.“

Kontakt: 
Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské Hospodářské 
komory Karlovarského kraje
mansfeldova@khkkk.cz, 737 045 998    
Ivona Novotna, PR Manager Sdružení pro zahraniční 
investice – AFI
ivona.novotna@afi.cz, 731 889 963

O Sdružení pro zahraniční investice - AFI

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vzniklo v roce 
1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české 
investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. AFI sdružuje na 
40 špičkových firem podporujících prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům 
nově příchozích investorů na český trh.
Tuzemští investoři, od největších globálních značek až po středně velké české firmy s českými vlastníky, se 
objevují na radaru neustále - od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID. AFI zpro-
středkovala řadu klíčových zahraničních investic, patří mezi ně například firmy Honeywell, Toyota, Johnson 
Controls, NEXEN Tire, Denso, Yankee Candle, Canpack a A123.

Czechbusinessguide.com - ojedinělý průvodce pro zahraniční investory

Jednou z nejdůležitějších rolí AFI je být prvním kontaktním místem pro zahraniční 
investory, poskytovat jim pomoc s navigací a procesy při rozhodování pro jakékoli za-
hraniční příchozí podnikání. Pro tento účel AFI vytvořilo v tuzemsku ojedinělý infor-
mační web CzechBusinessGuide.com. Ten představuje Českou republiku komplexně 
ve všech makroekonomických úhlech pohledu a poskytuje nově příchozím i součas-
ným investorům komplexní informace o investování v ČR.
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Krajská hospodářská komora 
zřídila JobPoint pro uprchlíky 
z válkou zasažené Ukrajiny
V Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v kar-
lovarské KV Areně od 14. března funguje takzvaný 
JobPoint. Zřídila jej tam Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje, která takto pomáhá s hledáním 
zaměstnání lidem prchajícím před válkou. Hned první 
den pracovníky hospodářské komory překvapilo velké 
množství vysoce kvalifikovaných zájemců o práci.   

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) 
přijímá uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny. Ti se na 
jednom místě zaregistrují a vyřídí si i ostatní potřebné 
záležitosti. Od pondělí 14. března zde navíc najdou také 
potřebné informace k dostupným pracovním místům 
v regionu. „V centru je shromážděna řada služeb, a tak 
bylo logickým krokem nabízet zde i volná pracovní mís-
ta. Už na začátku března jsme oslovili zaměstnavatele 
v Karlovarském kraji s dotazem, zda uvažují o možnosti 
poskytnout práci ukrajinským občanům. Od té doby se 
nám přihlásilo 41 zaměstnavatelů, kteří nabízí 520 pra-
covních míst, z toho je určeno 430 pro ženy,“ informo-
vala Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské 
komory Karlovarského kraje (KHK KK). 
S komunikací na JobPointu pomáhá pracovníkům hos-
podářské komory Olena Dmytruk, která žije v České re-
publice již 18 let a za běžné situace pracuje v cestovním 
ruchu. „Pro spolupráci s Krajskou hospodářskou komo-
rou Karlovarského kraje jsem se rozhodla hlavně proto, 
abych mohla v rámci svých možností pomoci krajanům,“ 

řekla. Obyvatele Ukrajiny, kteří utíkají před válkou, aktu-
álně trápí především ubytování. „Zajištěné ho mají větši-
nou do konce měsíce, pak už se ale musí postarat sami. 
I proto je pro ně prioritou najít si zaměstnání. Většinou 
jde o ženy dětmi, a tak musí řešit samozřejmě také hlídá-
ní,“ vysvětlila Olena Dmytruk. 
Nejčastěji nabízené pozice jsou výrobní a montážní děl-
nice, pokojské nebo třeba uklízečky. „Překvapilo nás však 
velké množství vysoce kvalifikovaných uchazečů o prá-
ci,“ uvedla Jana Hadašová z KHK KK. O práci se uchází 
například lékařky, učitelé, účetní či veterinářka.  „Pře-
kvapivý byl je také zájem mladistvých lidí o zaměstnání, 
ale i chuť začít pracovat ihned - i když to nebude v jejich 
oboru.“  
A s jakým pocitem pracovníci KHK KK z centra první den 
odjížděli? „S pocitem, že bych tam nejraději byla celý 
den a pomáhala mnohem více. Musí to být hrozně těžké, 
když vůbec neznají naše prostředí, náš jazyk, ale ani naše 
písmo. Obdivuji ale, jak se snaží začlenit co nejrychleji 
i přesto vše, co prožili. Většina se snaží rychle najít kurz 
češtiny apod.,“ doplnila Barbora Volfová z KHK KK. 
Další JobPoint byl otevřen také v chebské kanceláři KHK 
KK (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33). „Připravujeme 
také veletrhy pracovních příležitostí, ve všech okresních 
městech proběhnou během dubna. Ukrajinští, ale i čeští 
zájemci o práci tak budou mít možnost potkat se na jed-
nom místě s větším množstvím zaměstnavatelů a jejich 
pracovních nabídek,“ uzavřela ředitelka KHK KK Lenka 
Mansfeldová. 

Nebojte se podnikat! 
Chcete podnikat, ale nevíte jak začít? Vizi vašeho byznysu máte v hlavě, ale řešíte jak ji překlopit do skuteč-
ného business plánu, dostat k zákazníkům, dobře si vydělat a neudělat nějakou zásadní chybu? Přihlaste se 
na seminář „Nebojte se podnikat! Návod, jak začít s podnikáním“.
Dozvíte se nejnutnější základy všech důležitých aspektů podnikání a také pár užitečných tipů z praxe. Jen 
představy a nápady nestačí. Začněte podnikat! My vás rádi podpoříme.

Termíny:
25.4.2022  od 09:00 – 14:00 hodin, pro ukrajinské občany
11.5.2022  od 15:30 – 18:30 hodin, pro české občany
Místo:  KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb nebo on line

Pozvánka (CZ/UA)

Přihláška

http://www.khkkk.cz/files/uploads/2022/04/Nebojte-se-podnikat_pozvanka.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRyQVWtduLUZX7oZLIMe5xHrvzVzCd6WyJiy7-OKqe7WKoVw/viewform
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve 
spolupráci s Karlovarským krajem a Úřadem práce 
zorganizovala tradiční Veletrhy pracovních příležitos-
tí tentokrát i na jaře, a to v souvislosti s válečnou krizí 
a přílivem velkého množství pracovní síly z Ukrajiny.

„Ukrajinským uprchlíkům pomáháme s hledáním prá-
ce téměř od počátku krize. Pár dní po ruské invazi 
na Ukrajině jsme rozeslali průzkum na firmy Karlovar-
ského kraje, ve kterém jsme zjišťovali, zda firmy chtějí 
uprchlíky zaměstnávat a jaké jim nabízí pracovní po-
zice. Zájem firem nás mile překvapil a jelikož se nám 
sešlo více jak 500 pracovních míst, zřídili jsme pří-
mou pomoc ve formě Job Pointu jak v Krajském asis-
tenčním centru pomoci Ukrajině, tak i v našem sídle 
v Chebu. Na těchto místech se snažíme propojovat 
zaměstnavatele přímo s uchazeči o konkrétní pra-
covní pozice. Zájem je ale tak veliký, že jsme se roz-
hodli zorganizovat také Veletrhy pracovních příleži-
tostí, které děláváme obvykle na podzim,“ vysvětluje 
důvod konání veletrhu v netradičním termínu ředitel-
ka KHK KK Lenka Mansfeldová.
V Karlových Varech nabízelo pracovní místa u vý-
stavních stánků 13 zaměstnavatelů. Největší zastou-
pení měly výrobní firmy, které poptávaly především 
technické pozice od dělnických po manažerské, ale 
přišly také dopravní společnosti nebo zástupce ho-
telu. „Podařilo se nám nasbírat kontakty na všech-
ny momentálně vypsané pozice, tedy pro zhruba 5 
kuchařů a číšníků. Kontaktů mám ale mnohem více 

a doufám, že s nástupem sezóny najde v naší společ-
nosti uplatnění více lidí, například i na pozicích po-
kojských,“ uvedla personální ředitelka hotelu Imperial 
Karlovy Vary paní Pelíšková. Překvapení neskrývala 
ani paní Štochlová z firmy Rotas s.r.o.: „I přestože tu 
byla dnes veliká převaha ženských uchazeček o prá-
ci, podařilo se nám dohodnout s několika pány na ob-
sazení technických pozic.“
Příliv pracovní síly z Ukrajiny vítá i společnost Am-
phenol Tuchel Industrial GmbH a její odštěpný závod 
v Ostrově, který se dlouhodobě snaží obsadit velké 
množství pracovních pozic. „Již před veletrhem se 
nám podařilo obsadit 7 pracovních míst ukrajinský-
mi uprchlíky, a to i díky komoře a inzerci našich pra-
covních míst v jejich Job Pointu. Nyní ale víme, že od 
května budeme dále rozšiřovat naši výrobu, proto zde 
na veletrhu nabízíme převážně pracovní místa s mož-
ným nástupem právě od května. Dnes se nám poda-
řilo sehnat zhruba 40 kontaktů, což je určitě dobrá 
vize pro naši společnost,“ zmínila vedoucí personální 
oddělení společnosti Amphenol paní Sochorová.
„Na veletrhu bylo zajištěné také tlumočení z ukra-
jinštiny do češtiny 5 překladateli, další tlumočníky 
s sebou měly i některé firmy. Jelikož víme, že převáž-
ná většina uprchlíků jsou ženy s dětmi, zajistili jsme 
také hlídání v dětském koutku, aby ženy měly potřeb-
ný klid při pracovních pohovorech,“ dodává Lenka 
Mansfeldová.
Veletrhu v Karlových Varech se zúčastnilo celkem 
216 osob. 

Jarní série veletrhů pracovních 
příležitostí odstartovala v Karlových Varech
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Další jarní veletrh pracovních příležitostí uspořáda-
la Krajská hospodářská komora Karlovarského kra-
je (KHK KK) ve spolupráci s Úřadem práce 13. dubna 
v Chebu. K rozhodnutí zorganizovat mimořádnou 
jarní sérii veletrhů přiměla organizátory snaha o co 
nejrychlejší pomoc uprchlíkům z Ukrajiny nalézt pra-
covní uplatnění, na veletrh však byli pozváni i čeští 
zájemci o práci. „Kromě toho, že každý den pomáháme 
individuálně uprchlíkům najít práci v našich JobPoin-
tech v KV Aréně a v Chebu, rozhodli jsme se zorgani-
zovat i veletrhy, na kterých se v jeden den sejde více 
zaměstnavatelů a zájemců o práci najednou,“ infor-
movala Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK.

Veletrh navštívil a jeho uspořádání velmi uvítal i mís-
tostarosta Chebu Jiří Černý: „Příliv ukrajinských 
uprchlíků, může být pro náš region velkou příležitos-
tí. Nejen město Cheb, ale celý kraj se dlouhodobě po-
týká s odlivem obyvatelstva, proto pokud se alespoň 
část těchto osob v kraji usídlí a etabluje, můžou být 
pro náš kraj zároveň velkým hnacím motorem.“ Měs-
to Cheb vynakládá velké úsilí na integraci Ukrajinců 
a koordinuje aktivity všech organizací, které jim na-
bízí pomoc. V současné době připravuje také další 
ubytovací kapacity.
V Chebu nabízelo pracovní místa u výstavních stán-
ků 15 zaměstnavatelů, které navštívily téměř dvě 
stovky zájemců o práci. Největší zastoupení měly 

výrobní a logistické firmy, ale přišly také dopravní 
společnosti, nemocnice, pojišťovny či městský úřad. 
„Získali jsme kontakty na zhruba čtyři desítky ucha-
zečů o práci, z toho přibližně 75 % ukrajinských ob-
čanů, kteří se v příštích dnech dostaví na náborovou 
schůzku do naší společnosti. Aktuálně největším pro-
blém jsou ale ubytovací kapacity v kraji, což ale řeší 
většina zaměstnavatelů,“ uvedli zástupci společnosti 
DHL Solutions.
Na veletrhu bylo zajištěné také tlumočení z ukrajin-
štiny do češtiny. Tlumočení tentokrát provádělo pět 
dobrovolníků z řad ukrajinských občanů, které nám 
doporučilo Mateřské centrum Klubíčko Cheb, kte-
ré zároveň zajistilo hlídání dětí v dětském koutku, 
aby ženy měly potřebný klid při hledání nové práce. 
„V současné době spolupracujeme s mateřským cen-
trem a městem Cheb a hledáme vhodné prostory na 
zprovoznění centra pro zajištění péče o děti ukrajin-
ských uprchlíků, což je základním předpokladem pro 
to, aby mohli začít pracovat,“ dodává Lenka Mansfel-
dová, ředitelka KHK KK.
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve 
všechny zájemce o práci na poslední jarní veletrh, 
který se uskuteční 20. dubna v Sokolově.

Chebský veletrh práce přilákal další 
české i ukrajinské zájemce o práci 

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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První setkání podnikatelů s vedením Karlovarského 
kraje tohoto roku uspořádala Krajská hospodářská 
komora 1. března 2022. Tentokrát se v Sokolově sešlo 
více než třicet podnikatelů našeho kraje. V úvodu in-
formoval hejtman Petr Kulhánek o aktivitě Karlovar-
ského kraje na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. „Během 
dnešního dne otevíráme Krajské asistenční centrum 
pomoci Ukrajině, které bude poskytovat základní služ-
by ukrajinským uprchlíkům. Toto centrum bude sídlit 
v prostorách KV Arény a ukrajinští občané v něm na-
leznou pomoc se vším, co musí udělat po příjezdu do 
našeho kraje, od registrace a nabídky ubytování až po 
zdravotní pojištění,“ uvedl Petr Kulhánek. 
Téma transformace regionu doplnil radní pro oblast 
regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pi-
zinger. „V současné době připravujeme v rámci Ope-
račního programu Spravedlivá transformace podporu 
podnikání ve formě voucherů. Budou k dispozici jak 
pro začínající podnikatele, tak i na podporu inova-
cí, kreativity, exportu a zvyšování kvalifikace ve fir-
mách,“ uvedl Patrik Pizinger. Karlovarský kraj chystá 
také tematické výzvy, ve kterých se snaží vyjednat 
pro Karlovarský kraj a podporu podnikání co nejlepší 

podmínky. První výzvy by mohly být vyhlášené již na 
podzim tohoto roku.
Dalším hojně skloňovaným tématem byla současná 
energetická krize, která začala již v posledním čtvrt-
letí loňského roku a v souvislosti s válkou na Ukrajině 
dále eskaluje. Rudolf Borýsek, jednatel firmy Liapor, 
apeloval na zajištění energetické bezpečnosti Evropy, 
ČR i Karlovarského kraje bez závislosti na dodávkách 
plynu z Ruska. Dle slov 1. náměstka hejtmana Karla 
Jakobce bude kraj rozšiřovat podporu energetického 
managementu, aktuálně kraj neplánuje dotační pro-
gram v oblasti budování malých zdrojů zelené ener-
gie. 
Mezi další témata, která se na setkání řešila, patřilo 
školství, veřejná doprava či nutnost schválení kur-
zarbeitu jako podporu firmám v době krize. Došlo i na 
zodpovězení konkrétních dotazů podnikatelů a pří-
nosnou diskusi. „Myslím, že setkání proběhlo k obou-
stranné spokojenosti vedení kraje i podnikatelů, kteří 
se dozvěděli řadu aktuálních informací. Velmi si vá-
žíme nastavené úzké spolupráce s Karlovarským kra-
jem,“ uzavřel setkání místopředseda Krajské hospo-
dářské komory Tomáš Musil.

Krajská hospodářská komora uspořádala 
setkání podnikatelů s vedením kraje



informace

{13}

Besedy s úspěšnými podnikateli 
na základních školách
12. dubna proběhly na základních školách v Ostrově 
besedy pro osmáky, kteří se v rámci předmětu Volba 
povolání postupně rozhodují, jakým směrem budou 
směřovat po základní škole svůj život.

KHK KK pro ně uspořádala první ze série Besed 
s úspěšnými podnikateli. Tentokrát jim svůj podni-
katelský příběh odvyprávěla Jana Kijovská a proved-

la celou cestou, která vedla až k otevření úspěšné 
kavárny Café 1516 v historickém centru Jáchymova. 
Žáci tak dostali další pohled na to, jak si vybrat své 
budoucí povolání a měli možnost se zeptat na pří-
padné výhody i nevýhody provozování vlastní živ-
nosti.
Pokud byste se rádi o Váš podnikatelský příběh po-
dělili i vy, neváhejte se nám ozvat.

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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Exkurze kariérových poradců do firem

Spolupráce se školami je pro nás velmi důležitá, pro-
to pravidelně organizujeme i exkurze pro karierové 
a výchovné poradce do firem.

Tyto exkurze jsou pravidelně doplněné workshopem 
na téma Profese ve výrobní společnosti, kariérový po-
radci se tak přímo ve firmách dozví, jaké pozice jsou 
u nich aktuálně nejvíce poptávané, jaké jsou kvalifi-

kační požadavky na jednotlivé pozice, ale také jaké 
jsou na jednotlivých pozicích mzdové podmínky. Tyto 
informace pak mohou využít v praxi při kariérovém 
poradenství a předávat žákům cenné informace. 
V březnu jsme poradce vzali do společnosti Mattoni 
1873, kde se dozvěděli vše o společnosti i o profesích, 
které zde najdou uplatnění, podívali se do výroby 
a nakonec absolvovali workshop kreativního myšlení.

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
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28. března byly slavnostně podepsány společné pra-
covní plány s našimi partnerskými komorami IHK 
Chemnitz, OHK Chomutov a OHK Ústí nad Labem.

Budeme pokračovat ve spolupráci při vyhledávání 
kooperačních partnerů, rozvoji přeshraniční doprav-
ní infrastruktury i duálního vzdělávání. Připravuje-
me přeshraniční akce na podporu cestovního ruchu 
i společná sportovní a networkingová setkání podni-
katelů na obou stranách hranice.

Podpis pracovních 
plánů s partnerskými 
komorami
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BBIICC  PPllzzeeňň,, ččlleenn  ssííttěě EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk,, vvee  ssppoolluupprrááccii  
ssee  ssddrruužžeenníímm  CCzzeecchhIInnnnoo,,  

Vás zvou na webinář na téma 

JJaakk  ffiinnaannccoovvaatt  ddiiggiittáállnníí  ttrraannssffoorrmmaaccii  
vvee  vvýýrroobbnníí  ffiirrmměě  

  

55..  kkvvěěttnnaa  22002222  ((ččttvvrrtteekk))  
10.00 – 12.00 hod., online MS Teams 

PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  MMggrr..  TTeerreezzaa  ŠŠaammaannoovváá    
výkonná ředitelka sdružení CzechInno 

Na webináři se dozvíte: 

 Jaké možnosti financování experimentů a otestování digitálních inovací nabízí evropské projekty 
kaskádového financování. 

 Jaké české firmy úspěšně získaly financování z těchto projektů. 

 Co jsou Digitální inovační huby a jak mohou firmám s digitální transformací pomoci. 

 Jaké jsou aktuální a plánované výzvy dotačních programů na podporu digitální transformace podniků. 

Akce je určena majitelům a vedoucím pracovníkům výrobních firem (malé a střední podniky), kteří chtějí digitalizovat 
výrobu, poskytovatelům technologií, kteří vyvíjejí řešení pro digitalizaci výroby a dalším zájemcům o problematiku 
financování digitální transformace ve firmách. 

Účast na webináři je bezplatná. Na akci je nutné se zaregistrovat nejpozději do úterý 3. května 2022 do 15.00 hod. 

Odkaz na registrační formulář: https://bit.ly/kaskadove 
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Akce je určena majitelům a vedoucím pracovníkům výrobních firem (malé a střední podniky), kteří chtějí digitalizovat 
výrobu, poskytovatelům technologií, kteří vyvíjejí řešení pro digitalizaci výroby a dalším zájemcům o problematiku 
financování digitální transformace ve firmách. 

Účast na webináři je bezplatná. Na akci je nutné se zaregistrovat nejpozději do úterý 3. května 2022 do 15.00 hod. 

Odkaz na registrační formulář: https://bit.ly/kaskadove 

 

Kontaktní osoba: Jana Jeřábková, jerabkovaj@bic.cz, tel.: 603 418 653 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě 
grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 
 BIC Plzeň – Business Innovation Centre Plzeň, člen mezinárodní sítě Enterprise Europe Network 

Riegrova 1, 301 00 Plzeň, tel.: 377 235 379, www.bic.cz 

 
 
       

 een.ec.europa.eu 

 

  

  

  

BBIICC  PPllzzeeňň,, ččlleenn  ssííttěě EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk,, vvee  ssppoolluupprrááccii  
ssee  ssddrruužžeenníímm  CCzzeecchhIInnnnoo,,  

Vás zvou na webinář na téma 

JJaakk  ffiinnaannccoovvaatt  ddiiggiittáállnníí  ttrraannssffoorrmmaaccii  
vvee  vvýýrroobbnníí  ffiirrmměě  

  

55..  kkvvěěttnnaa  22002222  ((ččttvvrrtteekk))  
10.00 – 12.00 hod., online MS Teams 

PPřřeeddnnááššeejjííccíí::  MMggrr..  TTeerreezzaa  ŠŠaammaannoovváá    
výkonná ředitelka sdružení CzechInno 

Na webináři se dozvíte: 

 Jaké možnosti financování experimentů a otestování digitálních inovací nabízí evropské projekty 
kaskádového financování. 

 Jaké české firmy úspěšně získaly financování z těchto projektů. 

 Co jsou Digitální inovační huby a jak mohou firmám s digitální transformací pomoci. 

 Jaké jsou aktuální a plánované výzvy dotačních programů na podporu digitální transformace podniků. 

Akce je určena majitelům a vedoucím pracovníkům výrobních firem (malé a střední podniky), kteří chtějí digitalizovat 
výrobu, poskytovatelům technologií, kteří vyvíjejí řešení pro digitalizaci výroby a dalším zájemcům o problematiku 
financování digitální transformace ve firmách. 

Účast na webináři je bezplatná. Na akci je nutné se zaregistrovat nejpozději do úterý 3. května 2022 do 15.00 hod. 

Odkaz na registrační formulář: https://bit.ly/kaskadove 

 

Kontaktní osoba: Jana Jeřábková, jerabkovaj@bic.cz, tel.: 603 418 653 
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grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 
 BIC Plzeň – Business Innovation Centre Plzeň, člen mezinárodní sítě Enterprise Europe Network 

Riegrova 1, 301 00 Plzeň, tel.: 377 235 379, www.bic.cz 

https://bit.ly/kaskadove
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Zprávy z Eurocentra

Eurocentrum Karlovy Vary a Europe Direct Karlovy 
Vary Vám přinášejí pozvánky na 3 zajímavé akce, in-
formaci o možnosti vyjádřit svůj názor na jedno zá-
sadní evropské nařízení a zábavu nakonec. 

Akce 1
V rámci sítě Enterprise Europe Network (EEN) pořá-
dá Centrum pro regionální rozvoj ČR dne 3. května 
v Praze seminář věnovaný přeshraničnímu poskyto-
vání služeb a vysílání pracovníků se zaměřením na 
Rakousko. Pokud Vás tato problematika zajímá, více 
o akci a odkaz na registraci najdete zde 
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/
vysilani-pracovniku-a-preshranicni-poskytovani-slu-
zeb-se-zamerenim-na-rakousko

Akce 2
Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o digitalizaci ve 
výrobních firmách pořádá BIC Plzeň opět v rámci sítě 
EEN dne 5. května webinář o tom, jak pomocí evrop-
ských projektů kaskádového financování může malý 
nebo střední podnik získat podporu na zavádění nebo 
rozvoj digitálních inovací. 
Podrobnosti zde 
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/
jak-financovat-digitalni-transformaci-ve-vyrobni-fir-
me

Akce 3
Nové evropské programy již budou brzy schváleny 
Evropskou komisí a tak Centrum pro regionální rozvoj 
ČR pořádá 3. května v Karlových Varech v Grandho-
telu AMBASSADOR akci IROP TOUR, kde se můžete 
seznámit s prioritami Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021 – 2027. 
Přihlášení zde 
https://www.crr.cz/kalendar/irop-tour-karlovy-vary/ 
volná místa ještě jsou.

DOTAZNÍK
Evropská komise v současné době provádí revizi na-
řízení REACH ((ES) č. 1907/2006). Nařízení REACH si 
klade za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí prostřednictvím lepší a dřívější identifikace 
vnitřních vlastností chemických látek. Cílem revize 
je zajistit, aby ustanovení nařízení REACH odrážela 
ambice EK v oblasti inovací pro bezpečné a udržitel-
né chemické látky a vysokou úroveň ochrany zdraví 
a životního prostředí při zachování vnitřního trhu. Až 
do 6. května mají tedy zástupci malých a středních 
firem, kterých se nařízení REACH týká, možnost vypl-
něním dotazníku přispět k efektivním úpravám naří-
zení REACH. Najdete ho zde
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuali-
ty/evropskou-komisi-zajima-nazor-firem-na-zmenu-v-
-narizeni-reach

CENA DIVÁKŮ LUX
LUX – evropská filmová cena diváků (zkráceně Cena 
diváků LUX) je cena, kterou každoročně udílí Evrop-
ský parlament a European Film Academy ve spoluprá-
ci s Evropskou komisí a sítí Europa Cinemas. Cena je 
určena pro filmy, které se věnují aktuálním tématům 
evropské veřejné diskuse, a staví tak pomyslné kul-
turní mosty mezi lidmi z celé Evropy. Hlasování za-
čalo v prosinci 2021  a do užšího výběru se dostaly 3 
filmy. Pro film, který se vám z nominované trojice líbil 
nejvíce, můžete hlasovat do 25. května 2022 zde htt-
ps://luxaward.eu/cs#voting a rozhodnout tak o tom, 
kdo se stane vítězem Ceny diváků LUX za rok 2022. 
O vítězi rozhodují evropští diváci společně s poslanci 
Evropského parlamentu, přičemž každá skupina má 
v konečném skóre 50% váhu. Pokud se zapojíte do 
hlasování, máte šanci získat vstupenku na slavnost-
ní udělování Ceny diváků LUX, které se uskuteční 8. 
června 2022 v Evropském parlamentu ve Štrasburku. 
Více informací o filmech a hlasování najdete zde 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/
eu-affairs/20220218STO23625/cena-divaku-lux-
-2022-stante-se-soucasti-nejvetsi-filmove-poroty-v-
-evrope

https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vysilani-pracovniku-a-preshranicni-poskytovani-sluzeb
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vysilani-pracovniku-a-preshranicni-poskytovani-sluzeb
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vysilani-pracovniku-a-preshranicni-poskytovani-sluzeb
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/jak-financovat-digitalni-transformaci-ve-vyrobni-firm
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/jak-financovat-digitalni-transformaci-ve-vyrobni-firm
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/jak-financovat-digitalni-transformaci-ve-vyrobni-firm
https://www.crr.cz/kalendar/irop-tour-karlovy-vary/ 
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/evropskou-komisi-zajima-nazor-firem-na-zmenu-v-na
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/evropskou-komisi-zajima-nazor-firem-na-zmenu-v-na
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/evropskou-komisi-zajima-nazor-firem-na-zmenu-v-na
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20220218STO23625/cena-divaku-lux-2022-st
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20220218STO23625/cena-divaku-lux-2022-st
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20220218STO23625/cena-divaku-lux-2022-st
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20220218STO23625/cena-divaku-lux-2022-st
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Diamatový certifikát - ocenění 
pro školu za kvalitní dlouhodobý 
rozvoj finanční gramotnosti žáků 

Střední škola logistická Dalovice dosáhla dne 7. dub-
na 2022 nejvyšší mety ve finančním vzdělávání. Po 
úspěšném splnění daných kritérií, jsme obdrželi Dia-
mantový certifikát za finančně gramotnou školu. 
Koncepce Finančně gramotná škola (FGŠ) je od roku 
2016 realizována společností Yourchance v rámci 
projektu Finanční gramotnost do škol. Dlouhodobý 
certifikační proces spočívá v tom, že škola pracuje 
na zvyšování kvality výuky finanční gramotnosti 
a za to postupně získává jednotlivé stupně certifiká-
tů. Koncepce Finančně gramotná škola dává prostor 
škole podívat se na problematiku finanční gramot-
nosti komplexním pohledem a zefektivnit její výuku.
Ing. Andrea Kovardinská, garantka finanční gra-
motnosti školy, převzala Diamantový certifikát na 
závěrečné konferenci Global Money Week, jejímž 
tématem bylo „Mysli na svou budoucnost, nakládej 
s penězi chytře“! Akce se uskutečnila pod záštitou 
České národní banky, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstva financí.



Jak na Inovační Vouchery?
WEBINÁŘ: 28. dubna 2022 (10.00 - 12.00 hodin)

Máte firmu? Podnikáte? Potřebujete analyzovat, měřit, testovat, vyvíjet nové procesy, nastavit strategie… prostě 
inovovat? I v letošním roce je možné žádat o podporu z Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského 
kraje, o Inovační vouchery.
Jaké novinky přinesl rok 2022? Kdo může žádat? Na co lže žádat? Jakým způsobem podat žádost? To vše (a nejen 
to) se dozvíte na webináři 28. dubna 2022 od 10.00 – 12.00 hod. Webinář je zdarma po registraci na stránkách 
www.karp-kv.cz nebo na registračním formuláři: https://bit.ly/registra_inovacni_webinar.  
Máte otázky? Neváhejte využít možnost individuálních konzultací projektových záměrů. V případě potřeby se mů-
žete obracet na projektovou manažerku Programu Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@karp-kv.cz). 

Harmonogram Inovační vouchery 

Seminář pro žadatele 28. duben 2022

Příjem žádostí květen 2022

Hodnocení žádostí  červen – červenec 2022

Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje o poskytnutí dotace červenec + srpen 2022

Oznámení výsledků o schválení poskytnutí dotace srpen 2022

Podpis smlouvy o poskytnutí dotace srpen – září 2022

Dokončení realizace projektu a prokazatelná úhrada výdajů do 28.02.2023

Předložení finančního vypořádání dotace, Vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace do 31.03.2023

 Jak na Inovační Vouchery ? 

WEBINÁŘ
28. dubna 2022 (10.00 - 12.00 hod.)
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POZVÁNKA 
NA DISKUSNÍ WORKSHOP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srdečně Vás zveme na  
diskusní workshop určený pro 

veřejnost, podnikatelský a neziskový 
sektor, univerzity a další organizace,  

který se uskuteční 
ve čtvrtek 12. května 2022 
od 13:00 do 14:30 hodin 

 
on-line přes nástroj MS Teams  

(připojení bude zasláno po registraci). 

 
Účastníci workshopu se seznámí s přípravou  

5. aktualizace akčního plánu Strategie 
RE:START a možnostmi zapojení do sběru 
podnětů pro ověření absorpční kapacity a 

tvorby nových opatření. 
 
 

 
Program diskusního workshopu: 
 

13:00 – 13:05     
Úvodní slovo 
  
13:05 – 13:30     
Strategie RE:START – aktuální informace   
                              
13:30 – 13:45     
Zapojení do sběru dat pro AP5 
                     
13:45 – 14:20     
Diskuse k opatřením v oblasti podpory podnikání,  
investic, lidských zdrojů, sociální stabilizace,  
životního prostředí, infrastruktury a veřejné správy 
 

14:20 – 14:30     
Shrnutí a výstupy workshopu 
 

 
 

 
Vaši účast potvrďte nejpozději do 10. května 2022 na e-mail: tereza.okurkova@mmr.cz, 

možnost připojení bude v den akce od 12:45 hod. Kapacita on-line workshopu je omezená. 
 
 
 
 

 
Více informací k procesu restrukturalizace uhelných regionů naleznete na webových stránkách: 

www.restartregionu.cz 
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Projektový týden odborného 
vzdělávání SŠ logistické Dalovice

Po dvouleté pauze mohla SŠ logistická Dalovice opět 
realizovat celoškolní PROJEKTOVÝ TÝDEN ODBOR-
NÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Hlavním cílem byl rozvoj podni-
kavých kompetencí a finanční gramotnosti. Během 
týdne jsme zorganizovali 23 akcí pro žáky, z nichž 
hlavní část tvořila setkání s odborníky z firem a dal-
ších institucí, např. úřadu práce. Došlo tak k úzkému 
propojení teoretické výuky s praxí. 

Žákům se během týdne představily firmy spolu-
pracující se školou při zajímavých přednáškách 
a workshopech. Ve škole jsme přivítali i naše absol-
venty, kteří přiblížili žákům náročnost přechodu od 
studia do pracovního poměru. Samozřejmostí byly 
vstupy, během nichž žáci získali praktické informa-
ce o chodu firmy. 
V rámci Projektového týdne odborných předmětů 
starší a žáci prezentovali svým mladším spolužá-
kům svoje dosavadní aktivity a předávali cenné zku-
šenosti, týkající se např. odborné praxe, zpracová-
ní maturitní práce, poznatků z exkurzí, odborných 
soutěží a seznámili je s projekty, se kterými soutěží 
a obsazují přední příčky.
Souběžnou akcí byl GLOBAL MONEY WEEK 2022 
pod patronací Ministerstva financí, kdy jsme rozví-
jeli finanční gramotnost žáků, a to přednáškami na 

téma osobní finance, kryptoměny, investování, pod-
nikání a prodejní a obchodní dovednosti u finanč-
ních produktů. 
Sami žáci, vyučující i zástupci firem vyhodnotili ten-
to týden výjimečným a přínosným. 

Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy
Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel školy



 

  

Mariánské Lázně 
Ensana Health Spa Hotels 

Zaměstnanecké benefity 2022 
Rekondiční pobyt v Mariánských Lázních 

Mariánské Lázně patří mezi jedenáct evropských lázeňských měst, která získala zápis na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO - „Great Spas of Europe - Slavné lázně Evropy“. 
Vaši zaměstnanci i Vy sami můžete využít naše lázně k relaxaci a načerpání sil. Během svého pobytu můžete 
absolvovat různé procedury z originálních mariánskolázeňských přírodních zdrojů, které vám společně  
s příjemnou atmosférou lázní přinesou odpočinek i regeneraci organismu. 

Pro zaměstnance firem nabízíme zvýhodněné rekondiční pobyty: 
• Minimální délka pobytu 2 noci 
• Ubytování v hotelech kategorie 5* - Nové Lázně a kategorie 4* - Centrální Lázně, Hvězda a Pacifik 
• Polopenze - snídaně i večeře formou bohatého bufetu 
• 1x lázeňská procedura denně, u pobytů od 6 nocí je navíc lékařské vstupní a závěrečné vyšetření  

Bonus: 
• Vstup do hotelového bazénu, whirlpoolu, sauny a fitness centra 
• Ensana Marienbad karta výhod 
• Wi-fi internet zdarma 
 

Hotely Kategorie Cena v Kč  
na osobu / noc 

Příplatek  
za 1/1 pokoj  

na osobu / noc 

Příplatek  
za plnou penzi  
na osobu / noc 

Nové Lázně * * * * *   1/2 Superior de luxe 2 600 500 370 

Centrální Lázně * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 

Hvězda * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 

Pacifik * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 
 

Platnost nabídky: 08.01.2022 - 20.12.2022, nabídka platí pro vyhrazenou kapacitu pokojů 
Délka pobytu a termín nástupu: libovolně, dle možností klienta, minimální délka pobytu 2 noci 

Výhoda: zvýhodněná cena platí pro zaměstnance firmy i doprovodné osoby 

Způsob platby: bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti, možnost vystavení faktury na 
zaměstnavatele 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | Masarykova 22, CZ - 353 01 Mariánské Lázně 
Tel.: +420 354 655 506, +420 354 655 501-9, E-mail: mdenkova@cz.ensanahotels.com | www.ensanahotels.com 

nabídka
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• Ubytování v hotelech kategorie 5* - Nové Lázně a kategorie 4* - Centrální Lázně, Hvězda a Pacifik 
• Polopenze - snídaně i večeře formou bohatého bufetu 
• 1x lázeňská procedura denně, u pobytů od 6 nocí je navíc lékařské vstupní a závěrečné vyšetření  

Bonus: 
• Vstup do hotelového bazénu, whirlpoolu, sauny a fitness centra 
• Ensana Marienbad karta výhod 
• Wi-fi internet zdarma 
 

Hotely Kategorie Cena v Kč  
na osobu / noc 

Příplatek  
za 1/1 pokoj  

na osobu / noc 

Příplatek  
za plnou penzi  
na osobu / noc 

Nové Lázně * * * * *   1/2 Superior de luxe 2 600 500 370 

Centrální Lázně * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 

Hvězda * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 

Pacifik * * * *  1/2 Superior 1 720 250 250 
 

Platnost nabídky: 08.01.2022 - 20.12.2022, nabídka platí pro vyhrazenou kapacitu pokojů 
Délka pobytu a termín nástupu: libovolně, dle možností klienta, minimální délka pobytu 2 noci 

Výhoda: zvýhodněná cena platí pro zaměstnance firmy i doprovodné osoby 

Způsob platby: bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti, možnost vystavení faktury na 
zaměstnavatele 

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | Masarykova 22, CZ - 353 01 Mariánské Lázně 
Tel.: +420 354 655 506, +420 354 655 501-9, E-mail: mdenkova@cz.ensanahotels.com | www.ensanahotels.com 
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Online Akademie CzechInvestu 
pro podnikavé ženy v roce 2022 
přiblíží osm důležitých témat
Agentura CzechInvest podporuje podnikatelky už 
šest let. V loňském roce poprvé zvolila koncept aka-
demie a využívala online prostředí. V online prostředí 
pokračuje Akademie podnikavých žen i letos a v ná-
sledujících měsících přiblíží dalších osm důležitých 
témat, která budou konkrétnější než v předchozím 
roce. Účast je pro ženy, které se v podnikatelském 
světě pohybují, nebo teprve uvažují o tom, že začnou 
podnikat, zdarma. 

Osm kurzů v osmi měsících
Kurzy Akademie podnikavých žen jsou otevřené jak stu-
dentkám z loňského roku, tak i novým zájemkyním. On-
line prostření umožňuje, aby se s CzechInvestem vzdělá-
valy i ženy, které jsou zdaleka, podnikají při zaměstnání, 
jsou zaměstnané v neziskových organizacích a sociál-
ních podnicích nebo pečují o malé děti. Podnikatelky 
mohou absolvovat všechny kurzy nebo se účastnit jen 
vybraných kurzů.

Kurzy se budou týkat práva, bezpečnosti i osobního 
rozvoje
První online kurz proběhl 8. března 2022 a v následují-
cích měsících vždy proběhne jeden kurz v měsíci. Přes 
prázdniny, tedy v červenci a srpnu, kurzy nebudou a po-
slední kurz je naplánovaný na 8. prosince 2022. Téma-
ta kurzů byla zvolena tak, aby volně navazovala na rok 
2021 a umožnila podnikatelkám vzdělávat se a rozvíjet 
se v osobní i profesní rovině. 
V Karlovarském kraji bude k tomuto online formátu 
vzdělávání probíhat ještě offline setkávání místních 
podnikatelek. Další informace k těmto setkáním bude-
me inzerovat v samostatné zprávě.

Termíny a témata kurzů online Akademie 
8. března 2022: Tématem prvního kurzu bylo Právo v marketingu s Petrou Dolejšovou.
8. dubna 2022: Druhý kurz nese název Bezpečnostní minimum pro podnikavou ženu. Tento kurz pod ve-
dením lektora IT bezpečnosti Pavla Matějíčka bude zaměřený na to, co by se v IT oblasti rozhodně nemělo 
zanedbávat. 
4. května 2022: Třetím kurzem bude provázet Kristýna Szkanderová z agentury We Are Signature, která se 
zaměří na sociální sítě, konkrétně na Videa, Reels a Stories. 
8. června 2022: Téma Copywriting – Jak psát texty, které prodávají v pořadí čtvrtém kurzu přiblíží Radka 
Lagerská.
8. září 2022: Tématu Mluvení Ti sluší se ujala expertka na mluvenou řeč Hana Kraclíková, která se bude vě-
novat tomu, jak dobře působit na ostatní a mluvit s nimi a jakých chyb se vyvarovat. 
6. října 2022: Říjnový kurz se ponese ve znamení Networkingu s Pavlínou Louženskou, která říká, že je 85 % 
pracovních pozic obsazeno díky networkingu a přinese vám 90 % pracovních příležitostí.
8. listopadu 2022: Listopadové téma s názvem Braň svou značku s Jindrou Šulcovou se bude týkat tématu 
ochranných známek.
8. prosince 2022: Poslední téma z názvem Jak rozvinout svoji nejlepší verzi, je navrženo tak, aby uzavřelo 
rok 2022. Tímto tématem bude provázet koučka Lucie Königová.

Ženy, které podnikají nebo chtějí začít podnikat, se mohou na kurzy hlásit přes webové stránky 
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce

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 

https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce
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ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE S NÁMI! ZAČNĚTE S NÁMI!
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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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více informací naleznete zde:
https://www.ept.cz/index.php?prace

https://www.ept.cz/index.php?prace
https://www.ept.cz/index.php?prace
https://www.ept.cz/index.php?prace


khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513

khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
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.


