
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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Kalendář akcí
Vzdělávací kurzy 
na srpen až říjen 2022

Informace z kraje
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý 
navštívil Karlovarský kraj

Pozvánka
Tradiční tenisový turnaj čtyřher
se uskuteční 15. září
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Firma Hofmann Bohemia 
– partner gastronomie s.r.o
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Exkurze kariérových poradců 
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z Ukrajiny překonat jazykovou bariéru
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Teritoriálních Paktů zaměstnanosti

Školství
HK pomáhá s návratem
absolventů vysokých škol do kraje

Podpora podnikání
České ambasády pomůžou
českým IT firmám pronikat do světa

Pozvánka
V září proběhne Golfový turnaj 
Vymazlený golf 2022

Informace
Podnikatelé diskutovali
o budoucnosti energetiky

Informace
Podnikání v Německu? Hospodářská 
komora vám poradí jak na to.

Školství
Zahradní slavnost
- komunitně osvětové setkání
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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.

SRPEN 2022

11. 8. 2022 Konzultační den: Podnikání v Německu

ZÍŘÍ 2022

6. - 7. 9. 2022 Efektivní komunikace

13. 9. 2022 Profesionální telefonická komunikace

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

15. 9. 2022 Tenisový turnaj čtyřher

19. - 20. 9. 2022 Emoční inteligence 

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

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

18. - 19. 10. 2022 Asertivní jednání

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Danková
tel.: 775 188 873, e-mail: dankova@khkkk.cz
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Prezident Hospodářské komory České republiky (HK 
ČR) Vladimír Dlouhý přijal pozvání představenstva 
Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 
(KHK KK) k návštěvě kraje a setkání s podnikateli. 
„Podnikatelé se na nás v době energetické a suro-
vinové krize obracejí s žádostmi o pomoc a podporu 
podnikatelského sektoru a dotazy, jakým způsobem 
může Hospodářská komora ČR pomoci. Proto jsme se 
rozhodli pozvat pana prezidenta, aby informoval o ak-
tuálních aktivitách a vyjednáváních s Vládou ČR,“ 
uvedl předseda KHK KK Tomáš Linda. 

Vladimír Dlouhý začal svoji návštěvu v Karlovarském 
kraji u největšího zaměstnavatele, společnosti Soko-
lovská uhelná. Za doprovodu představenstva KHK KK 
se setkal s vedením společnosti v čele s předsedou 
dozorčí rady Pavlem Tomkem. Diskutovalo se o útlu-
mu těžby uhlí a nových projektech, které společ-
nost připravuje v rámci své transformace. Mezi nej-
významnější patří Energy Hub, který by měl zajistit 
energetickou soběstačnost kraje, a rekultivace lomu 
Medard. „Jezero s plochou téměř 500 hektarů, vznik-
lé zatopením po dřívější těžbě, bude oživeno několika 
projekty na jezeře a v bezprostředním okolí. Počítáno 
je s rekreačním využitím, novými sportovními aktivi-
tami, bydlením i přístavem,“ informoval předseda do-

zorčí rady Pavel Tomek pana prezidenta při návštěvě 
jezera.
Následovalo setkání prezidenta s hejtmanem Kar-
lovarského kraje Petrem Kulhánkem, na kterém se 
jednalo o problematice veřejných zakázek. Firmy vy-
soutěžily zakázky za ceny, za které v současné době 
skokového nárůstu cen nejsou schopné je dokončit. 
„Do budoucích smluv budeme implementovat in-
flační doložku, do stávajících smluv to není možné 
z důvodu zákona o veřejných zakázkách a podmínek 
dotací,“ informoval Petr Kulhánek. Jednalo se i o pra-
covním uplatnění ukrajinských uprchlíků. Hejtman 
uvedl, že v současné době našlo práci už 1800 Ukra-
jinců, především v oblasti gastronomie, hotelnictví 
a logistiky. Řešila se také dopravní infrastruktura 
kraje. Předpokládaný termín dokončení dálnice D6 je 
v letech 2027 až 2028. Pro opravu silnic nižších tříd 
prezident doporučil tzv. PPP projekty, tedy partner-
ství soukromého a veřejného sektoru. Diskutovalo se 
také o rozvoji vysokoškolského studia v kraji. Hejt-
man informoval, že v současné době probíhají jedná-
ní se ZČU Plzeň a VŠCHT v Praze o vytvoření nového 
konceptu financování studia, kdy by byly ze státního 
rozpočtu vyčleněny prostředky přímo pro Karlovar-
ský kraj.
Návštěva prezidenta Vladimíra Dlouhého byla za-
končena setkáním s podnikateli na Golfu v Sokolově. 
Prezident informoval o ekonomické prognóze Hos-
podářské komory. „Hospodářský růst bude pomalejší, 
okolo 1,2 % a bude tažen domácí poptávkou a částeč-
ně exportem. Inflaci předpokládáme na úrovni 13 % 
a růst nominálních mezd ve výši 7 %. Dojde ke stag-
naci investic,“ uvedl Vladimír Dlouhý. Dále informoval 
o aktivitě HK ČR na podporu podnikatelů. V minulém 
týdnu proběhlo jednání HK ČR a dalších podnikatel-
ských svazů s Vládou ČR, na kterém byla dojedná-
na podpora podnikatelského sektoru a v nejbližších 
dnech ji předseda vlády představí veřejnosti. „Nebu-
de se však jednat o žádné regulace cen či kompen-
zace firem, které by mohly mít negativní dopad na 
veřejné finance,“ doplnil Vladimír Dlouhý. Diskutova-
lo se také o energetické krizi, Green Dealu a podpoře 
lázeňství a cestovního ruchu.
Vladimír Dlouhý informoval podnikatele, že setrvá ve 
své funkci prezidenta HK ČR ještě jeden rok a v dal-
ších volbách již neplánuje kandidovat. Přislíbil však, 
že do konce svého volebního období ještě jednou na-
vštíví Karlovarský kraj.

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý 
navštívil Karlovarský kraj
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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 ☺ 

 

 

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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Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje 
představuje své členy

Firma Hofmann Bohemia – partner gastronomie s.r.o 

Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby. Gast-
ronomické projekty, montáž a instalaci gastro zaříze-
ní, kuchyňské stroje a náčiní, servis a opravy 365 dní 
v roce. 

Profesionální gastro vybavení a zařízení nabízíme jak 
pro velkokapacitní kuchyně, hotely, restaurace, ka-
várny, cukrárny, bary, catering, jídelny, nemocnice, 
tak i pro menší provozy, stánky a další objekty ve-
řejného stravování. Námi zavedený systém HACCP 
akceptují všechny Krajské hygienické stanice. 
Pro hotely a restaurace nabízíme stohovatelné ná-
dobí, příbory, sklenice, banketní stoly, ubrusy a další 
sortiment určený pro stolování. Číšnické potřeby, 
cukrářské pomůcky, barové příslušenství a širokou 
nabídku vitrín a vinoték. Hotelové snídaně a rauto-
vé stoly vybavíme unikátním bufetovým systémem 
pro libovolné sestavení dřevěných nebo nerezových 
modulů na hotelové snídaně, rauty a bankety. Roz-
dílnost jednotlivých provozů vyžaduje zkušenosti, 
které jsme získávali více než 20 let. Máme potřebné 
technické znalosti a zázemí a naši obchodní prodej-
ci vám poradí, které vybavení je vhodné a k jakému 
účelu. 

Jak jste se dostala k podnikání? 
Jak říkal vždy můj manžel Petr Gočál, zakladatel 
a jednatel firmy Hofmann Bohemia – partner gast-
ronomie s.r.o. „Nejsme žádná rychlokvaška. Zkuše-
nosti jsme sbírali krok za krokem od roku 1993. Dnes 
má firma téměř 25 zaměstnanců všech potřebných 
oborů“. 
Postupně jsme se na trhu prosadili v dílčích i větších 
dodávkách. Specializovali jsme se na projekty a re-
alizace velkokuchyní pro školní a podnikové jídelny, 
nemocnice, domovy důchodců, hotely a restaurace. 
Služby jsme rozšířili o zavádění hygienického systé-
mu kritických bodů HACCP a jeho certifikaci. 
Společně s obchodním partnerem ze Slovenska byl 
od roku 2000 založen odborný zásilkový gastrono-

mický obchod pod názvem Gastronom Internatio-
nal. 
Bohužel lidský život je krátký, přežít nás mohou jen 
výsledky našeho úsilí. Od února 2021, po smrti man-
žela, jsem firmu převzala, stala se novou jednatel-
kou a pokračuji dál v manželově ideálech. 

Jaké jsou vaše podnikatelské plány do budoucna? 
Hlavním cílem je rozšiřovat spolupráci s našimi do-
davateli, velkoobchody a zákazníky a přizpůsobovat 
se změnám v gastronomii. Je pro nás obzvláště dů-
ležité rychle reagovat na všechny nové výzvy. 
Nabízet moderní stroje a zařízení zaměřené na 
úsporu energie, vyšší kvality výsledného produktu 
a ušetření práce v kuchyni. Konvektomaty, vaření 
na indukci, chlazení s nízkými energetickými nároky 
a ekonomické mytí nádobí. 
V krátké době spouštíme nový e-shop pro Sloven-
skou republiku s cílem představit ucelenou nabídku 
pro zákazníky a jejich potřeby i pro tento významný 
trh. 

Na co jste při svém podnikaní opravdu hrdí? 
Můj manžel často říkal, že hodnota firmy je v za-
městnancích. Poctivá práce všech, kteří tu pracova-
li, nebo stále pracují. Jsou to právě oni, na které jsem 
velmi hrdá a kteří mohou být po právu hrdi sami na 
sebe. Po nečekané smrti manžela zachovali chlad-
nou hlavu, komunikovali s dodavateli a obchodními 
partnery a nedopustili, aby jeho smrtí odešlo i jeho 
podnikání. Odvádějí skvělou práci a za to jsem jim 
velmi vděčná. 

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikaní? 
Musíme se vypořádat s celou řadou změn. Energe-
tické krizi spojené s nedostatkem surovin, dostup-
ností zboží a navýšení cen od našich dodavatelů. 
Ale nejsme v tom sami. Snažíme se brát potíže jako 
výzvu, ke které je třeba najít řešení. Podnikání je 
krásná práce s lidmi a pro lidi. Trápení zažívají ti, 
kterým jde doslova o přežití…
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Exkurze kariérových poradců do firem
Výchovní a kariéroví poradci ve školách jsou hned 
po rodičích důležitými osobami, kteří pomáhají děti 
nasměrovat v jejich budoucím profesním životě, 
a proto je pro nás spolupráce se školami velmi dů-
ležitá. Pravidelně organizujeme exkurze nejen pro 
žáky, ale také pro karierové a výchovné poradce do 
firem. Tyto exkurze jsou doplněné workshopem na 
téma Profese ve výrobní společnosti. Kariéroví po-
radci se tak přímo ve firmách dozví, jaké pozice jsou 
u nich aktuálně nejvíce poptávané, jaké jsou jejich 

kvalifikační požadavky, ale také jaké jsou na jednot-
livých pozicích mzdové podmínky. Tyto informace 
pak mohou využít v praxi při kariérovém poraden-
ství a předávat žákům cenné informace. V květnu 
jsme poradce vzali do společnosti Letiště Karlovy 
Vary, kde se dozvěděli vše o společnosti i o profe-
sích, které zde najdou uplatnění, podívali se jak do 
technického a dopravního zázemí, tak i k záchran-
ným složkám letiště. Nakonec poradci absolvovali 
workshop kreativního myšlení.
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Hospodářská komora pomáhá lidem 
z Ukrajiny překonat jazykovou bariéru 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
(KHK KK) pořádá další kurzy češtiny pro obyvatele 
Ukrajiny, kteří si v regionu našli zaměstnání. Aktuálně 
je spuštěno šest kurzů, které navštěvuje víc než stov-
ka lidí z 12 firem.  

KHK KK reaguje na příliv ukrajinských občanů od samého 
začátku ruské invaze. Nejprve zorganizovala průzkum, ve 
kterém zjišťovala zájem zaměstnavatelů poskytnout prá-
ci lidem prchajícím před válkou. Poté zřídila v asistenč-
ním centru pro uprchlíky JobPoint, ve kterém nabízela 
volné pracovní pozice. A nyní uspořádala již několikátý 
kurz češtiny pro ukrajinské zaměstnance firem v regi-
onu.  „Aktuálně máme spuštěno šest kurzů, které jsme 
mohli uspořádat díky finanční podpoře od Nadace Rota-
ry a Karlovarského kraje. Tyto kurzy navštěvuje přibližně 
120 zaměstnanců 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 pořádali 
jazykové kurzy, snažíme se jim i tímto způsobem pomoci. 
V kraji našly zaměstnání už více než dva tisíce uprchlíků 
z Ukrajiny, kteří pracují hlavně ve výrobě, ale také třeba 
ve službách nebo logistice,“ řekla. 
A firmy tuto nabídku přijímají s povděkem. „Velmi nám 
tyto kurzy pomáhají, protože jazyková bariéra je značná. 
Našim zaměstnancům z Ukrajiny to navíc usnadní adap-
taci nejen v zaměstnání, ale i v běžném životě,“ řekla Eva 
Drozdeková, koordinátorka pomoci válečným uprchlí-
kům ze společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM. 
Pro většinu pracovních pozic je nezbytná alespoň zá-
kladní znalost českého jazyka. „Odstranění jazykové ba-
riéry znamená i širší nabídku pracovních míst, o které se 
mohou ukrajinští občané ucházet. Bohužel jsou některé 
profese, zejména ve zdravotnictví, legislativně omeze-
né,” doplnila Jindřiška Landová ze společnosti Františko-
vy Lázně AQUAFORUM.
Nabídku jazykových kurzů od KHK KK využili také noví 
zaměstnanci Nemocnice Sokolov. „Ocenili jsme posílení 
vlastních kurzů, protože cizinci o češtinu jevili velký zá-
jem. 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 ruskou 
invazí společnost WITTE Ostrov. „V souvislosti s konflik-
tem na Ukrajině jsme přijali 10 pracovníků z řad rodin-

ných příslušníků našich zaměstnanců, které zaměstná-
váme v režimu Ukrajina již od roku 2017. Celkem aktuálně 
zaměstnáváme zhruba 120 zaměstnanců z Ukrajiny, a to 
převážně na pozici operátorů výroby, ale řada z nich se 
osvědčila také na pozicích manipulačních dělníků, na 
technických pozicích ve výrobě, nástrojárně, kvalitě 
a také na pozici production manufacturing engineera,“ 
uvedla Šárka Kutišová, HR Business Partner Witte Ost-
rov. 
AZUS Březová je rodinná firma, která se také rozhodla po-
dat pomocnou ruku uprchlíkům z Ukrajiny. Zaměstnání 
nabídli třem mladým ženám, které nyní zastávají pomoc-
né práce ve výrobě a pomáhají s úklidem. „Slečny, které 
jsme zaměstnali, jsou zároveň ubytované v naší rodině. 
Chtěli jsme jim pomoci, aby se mohly co nejdříve začlenit 
do společnosti. Díky práci mají zajištěný přivýdělek a zá-
roveň přijdou na jiné myšlenky,“ vysvětlila Lucie Trčková, 
obchodní manažerka společnosti AZUS Březová. Za kur-
zy, které KHK KK pořádá, 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 profesionální, jsem 
moc ráda za jeho zajištění. Díky zkušeným lektorkám na-
víc hodiny výuky hezky utíkají.“ První čtyři lekce má za 
sebou také pan Oleg z Witte Ostrov: „S výukou jsem moc 
spokojený,“ řekl.
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Od 9. do 10. června 2022 jsme hostili Celorepubliko-
vé setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti, kde 
jsme mohli s dalšími kraji sdílet aktivity, které v rámci 
zaměstnanosti děláme a inspirovat se činnostmi na-
vzájem.
Dozvěděli jsme se také o výzvách chystaných v rám-
ci Operačního programu Zaměstnanost+ nebo o po-
kračování projektu Kompas - Predikce trhu práce či 
o přípravě legislativního ukotvení dobrovolné větve 
duálního systému vzdělávání v podmínkách ČR. Jed-
notlivé kraje mezi sebou taktéž sdíleli aktivity, které 
dělají směrem k ukrajinským uprchlíkům a jejich inte-
graci do českého prostředí. 

Celorepublikové setkání 
Teritoriálních Paktů zaměstnanosti
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Energetika byla hlavním tématem setkání, které pro 
podnikatele a zástupce firem v regionu zorganizova-
la Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
(KHK KK). Účastníci si vyměnili zkušenosti, jak nároč-
né období ustát.

„Podnikatelé se v posledních dvou letech potýkají 
s řadou komplikací, na které se nemohli připravit do-
předu. Šlo třeba o výpadek některých surovin nebo 
vysoké ceny pohonných hmot, s čímž souvisí zdraže-
ní dalších komodit a služeb. Nyní je zasáhly dopady 
nestabilního trhu s energiemi. Některé firmy plynem 
p̀ouze` topí, jiné bez něj nemohou vyrábět. Pro obě 
skupiny ale představují vysoké ceny energií a mož-
ný výpadek plynu obrovský problém. I proto KHK KK 
uspořádala setkání, na kterém si účastníci vyměnili 
zkušenosti a předali si cenné rady, jak v této těžké si-
tuaci postupovat dál,“ uvedla ředitelka KHK KK Lenka 
Mansfeldová. 
„Firmy nyní hledají odpovědi na řadu důležitých otá-
zek. Mají investovat do přechodu z plynu na elek-
třinu? Jak má společnost postupovat, když jí končí 
smlouva o dodávkách plynu a nemůže získat novou 
nabídku? A jak si v nestabilní době poradit s kalkula-
cemi svých zakázek? Setkání, které KHK KK připravi-
la, pomohla účastníkům získat širší pohled na celou 
problematiku, ale i konkrétní zkušenosti dalších fi-
rem, které v regionu působí,“ sdělil Tomáš Musil, jed-
natel společnosti ept connector. 
Základem je diverzifikace zdrojů energií a investi-
ce do jejich úspor. „Nyní jsme ve stavu, kdy nebude 
krátkodobý výpadek plynu představovat zásadní 
problém. Díky naplněným zásobníkům má ČR plyn na 
několik měsíců. Nicméně, není to řešení. Musíme stá-
le počítat s variantou, že do ČR plyn zcela přestane 
proudit. A to by byl obrovský problém,“ vysvětlil Da-
vid Najvar, místopředseda představenstva Sokolov-
ské uhelné a SUAS GROUP. 
S tím souhlasil také Rudolf Borýsek ze společnosti 
Liapor, který dokonce inicioval schůzku všech podni-
katelských svazů s Vládou ČR. Schůzka už proběhla 
a konkrétní řešení by měl premiér představit v násle-
dujících dnech. „Stále zůstává reálná možnost, že 
plyn z Ruska přestane proudit. A co nastane pak? 
Jako první bude uzavřen průmysl, tedy asi stovka 
závodů po celé ČR. To povede ke kolapsu trhu a ná-
sledně i ke kolapsu bankovního systému. Proto se 
musíme připravit na možnost, že budeme fungovat 

bez plynu. Jenže problémem je absence jeho reálné-
ho substitutu,“ upozornil Rudolf Borýsek. Podle jeho 
slov bude nutné prodloužit těžbu uhlí, což ale nebude 
jednoduché s ohledem na Grean Deal. Účastníci se 
tedy shodli, že se musí zaměřit na obnovitelné zdroje 
energie. Protože plyn - i pokud bude dostupný - bude 
nadále drahý. Pro Sokolovskou uhelnou je budouc-
nost energetiky velké téma a sama proto chystá mi-
liardové investice do zelené energetiky a integrace 
zdrojů. Jejich úspěšná realizace povede k posílení  
energetické bezpečnosti a soběstačnosti Karlovar-
ského kraje. 
Na komplikace se ale aktuálně musí připravit také 
firmy, kterým končí smlouva a hledají nového doda-
vatele plynu. Podle některých účastníků setkání je 
to nyní takřka nemožné. Společnosti v regionu navíc 
stále řeší dozvuky pandemie Covid - 19. 
„Například naše společnost má v současné době to-
lik zakázek, že máme vyprodáno do dubna příštího 
roku. Je to pochopitelné - naši zákazníci cítí nejis-
totu, a tak chtějí mít plné sklady. Pro nás to ale zna-
mená i potíže, protože při kalkulaci zakázek na příští 
rok se těžko určují ceny,“ dodal Tomáš Musil, jednatel 
společnosti ept connector.

Podnikatelé diskutovali 
o budoucnosti energetiky

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.



informace

{11}

Zůstat v Karlovarském kraji a podnikat. Takové plá-
ny mají někteří ukrajinští uprchlíci, kteří by tu chtěli 
založit vlastní firmy. Na Ukrajině museli kvůli válce 
opustit své firmy a přesunuli se do Karlovarského kra-
je. Jak začít, s tím jim radí Krajská hospodářská komo-
ra Karlovarského kraje. Připravila pro ně konzultační 
seminář, kde je seznámila s nejnutnějšími základy 
podnikání.

Do kurzu se zapojil i manželský pár Nadia a Ilja Koval-
čukovi, který uprchl z Užhorodu společně se čtyřmi 
dětmi. „Na Ukrajině jsme měli firmu na výrobu nábyt-
ku, expandovali jsme i do Ameriky. Rádi bychom naše 
podnikání rozjeli i v Česku,“ informovala Naďa Koval-
čuková. Další účastnice kurzu má zájem provozovat 
internetový obchod s kosmetikou a uvažuje i o podni-
kání v oblasti průvodcovských služeb.

 „Chceme ukrajinské zájemce o podnikání především 
seznámit s legislativou podnikání v Česku. Co musí 
splnit a na jaké úřady musí dojít, jaké jsou možné 
právní formy podnikání a jejich výhody a nevýhody,“ 
řekla Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospo-
dářské komory Karlovarského kraje. Kromě základ-
ních právních otázek došlo i na témata marketingu, 
financí a pracovněprávních vztahů. Seminář byl poja-
tý jako konzultační a lektoři Daniel Andrlík a Barbora 
Volfová zodpověděli řadu konkrétních dotazů. 
Všem účastníkům semináře byla nabídnuta i násled-
ná individuální podpora mentorů z programu Rozjeď 
byznys. Tento program realizuje komora již od roku 
2016 a pomohla již téměř stovce začínajících podni-
katelů v Karlovarském kraji. Poradenství mentora je 
zdarma a navíc je možno využít i příspěvku na založe-
ní živnosti a obchodní společnosti. 

Komora uspořádala kurz 
pro ukrajinské zájemce o podnikání
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Hospodářská komora pomáhá s návratem
absolventů vysokých škol do kraje
12. dubna proběhly na základních školách v Ostrově be-
sedy pro osmáky, kteří se v rámci předmětu Volba povo-
lání postupně rozhodují, jakým směrem budou směřovat 
po základní škole svůj život.

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraj (KHK 
KK) pomáhá s návratem absolventů do regionu. Dosud 
se zaměřovala především na středoškoláky, nyní začíná 
cílit také na studenty vysokých škol. I proto zástupci 
KHK KK zamířili na plzeňský veletrh pracovních příleži-
tostí, který již tradičně pořádá Západočeská univerzita 
v Plzni. 
Plzeňského veletrhu se zúčastnili pracovníci KHK KK 
spolu se zástupci čtyř významných zaměstnavatelů. Pro 
studenty měli připravené pracovní nabídky také od dal-
ších firem v regionu, některé z nich vysokoškolákům na-
bízely třeba i spolupráci na diplomových pracích. „Stá-
nek jsme měli na fakultě elektrotechnické a na fakultě 
strojní. Celkově se o práci v Karlovarském kraji zajímala 
přibližně stovka studentů, z toho asi 20 z našeho regio-
nu, přičemž cca dvě třetiny deklarovaly zájem se do kra-
je vrátit. Většinou zmiňovali, že zde mají zázemí a své 
blízké. Navíc je v rámci kraje dobrá dopravní obslužnost 
díky dálnici D6, a tak se nemusí lokálně omezovat,“ řek-
la Barbora Volfová, zástupkyně ředitelky KHK KK. „Mezi 
studenty, se kterými jsme hovořili, je náš kraj považo-
ván za klidnější region s krásnou přírodou a kvalitním 
sportovním vyžitím. Spíš sporadicky jsme se setkávali 
s názorem, že by se studenti do regionu nepřestěhova-
li, protože je zde prý menší možnost kulturního vyžití 
a nočního života,“ doplnila.  
Zástupci KHK KK se zúčastnili veletrhu pracovních pří-
ležitostí mimo náš region poprvé, ale jistě ne naposledy. 
„Naším cílem je oslovovat studenty v okolních krajích. 

Rádi bychom proto zamířili také na veletrhy na univerzi-
ty v Ústí nad Labem nebo v Praze,“ uvedla ředitelka KHK 
KK Lenka Mansfeldová. Hospodářská komora se dosud 
zaměřovala především na středoškoláky. „Každoročně 
aktivně zveme studenty středních škol na veletrhy prá-
ce, které pořádáme, kde mohou navázat kontakt s po-
tenciálními zaměstnavateli. Vytvořili jsme také aplikaci 
Můj život po škole, která pomáhá vybrat správnou pro-
fesi, zaměřuje se na posilovaní finanční gramotnosti, ale 
také porovnává život v Karlovarském kraji s Prahou. Díky 
tomu středoškoláci zjistí, že je výhodnější bydlet v našem 
regionu, pokud člověk pracuje na středních pozicích. 
Důvodem jsou nižší náklady na bydlení v Karlovarském 
kraji a také fakt, že ne vždy je tato práce v Praze lépe 
placená. Kromě toho plánujeme uspořádat na gymnázi-
ích besedy s úspěšnými podnikateli a manažery. Chce-
me studentům ukázat, že i zde můžou najít uplatnění 
a mají se tedy kam vrátit,“ doplnila Lenka Mansfeldová. 
Jednou ze společností, která se plzeňského veletrhu zú-
častnila spolu s KHK KK, byl ostrovský Amphenol. „Láká 
nás myšlenka oslovit absolventy technických oborů ZČU 
i jiných univerzit a povzbudit je v rozhodnutí vrátit se 
do kraje. Naše společnost nabízí zajímavé pozice v nej-
různějších oblastech. Jsme v neustálém procesu zlep-
šování, podporujeme osobní růst i nejrůznější školení 
a v kombinaci s vyváženým work-life balancem splňuje-
me to, co mladý člověk hledá,“ řekla Michaela Sochorová, 
HR managerka ostrovského závodu Amphenol. 
Spolu s KHK KK zamířila na veletrh také chebská firma 
Bonnel Technologie. Několik studentů už na místě de-
klarovalo, že by měli o práci v této společnosti zájem. 
„U uchazečů se soustředíme na velmi konkrétní prezen-
taci produktů a úkolů, se kterými se v naší firmě mohou 
setkat, aby si udělali obrázek, zde se v námi nabízených 
pracovních možnostech takříkajíc najdou,“ odpověděl 
Jan Tvrdý ze společnosti Bonnel Technologie na otáz-
ku, co studentům nabízejí. „Pokud je v tomto ohledu 
uchazeč perspektivní a má zájem kariérně růst, nabízí-
me uplatnění prakticky za jakýchkoli podmínek, od stáží 
po brigády nebo plné úvazky i bez ohledu na předcho-
zí praxi. Naším cílem není opít uchazeče šesticifernou 
nástupní částkou. Máme zájem o toho, kdo má zájem 
o naši společnost, z čehož časem automaticky vyplyne 
adekvátní platové ohodnocení,“ sdělil. Veletrhu se firma 
zúčastnila především proto, že se soustředí na neustá-
lou inovaci. „Proto máme zájem o nové tváře, které se 
nebojí přijít s novými nápady, riskovat nebo vymýšlet 
vlastní technická řešení a zapojit tak svou představivost 
a zkušenosti z oboru,“ dodal. 
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Golfový Club Františkovy Lázně  
Vás srdečně zvou na golfový turnaj 

 

VYMAZLENÝ GOLF 2022 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzávěrka pro přihlášení je do 16. 9. 2022. 

 
Mezi účastníky budou nejen členové KHK KK, ale také zástupci z partnerských německých 
hospodářských komor IHK Bayreuth a IHK Chemnitz. 
 

… a po hře ještě zdaleka nebude konec      Přihláška 
on line zde 

Těšíme se na Vás ☺☺ 

_____________________________________________________________________________________ 
Partneři turnaje: 
 
 

 

 

 

TERMÍN  
24. 9. 2022, recepce od 8:00 hodin 

MÍSTO 
Golf Club Františkovy Lázně - Hazlov, 
mapa zde 

STARTOVNÉ A FEE 
600,-Kč + 900,-Kč = 2700,-Kč vč. DPH 
celý flight  
(2231,41Kč bez DPH + 21% DPH 468,59Kč) 
 

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

PROGRAM 

• 8:00-10:00 recepce a prezence účastníků  
• 10:00 zahájení turnaje – cannon start 
• Po dohrání vyhlášení výsledků 
• (DJ a raut po hře) 

 
 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

• Vložené soutěže longest, nearest, piňa, 
patování o zlaté véčko, putovní sako pro 
vítěze brutto, poháry ... 

• Občerstvení (sud piva, proseco, 
škvarkovka a štrůdl na jamce č. 5,12,16) 

• Ochutnávka Francouzských  vín od spol. 
Jiný pití s.r.o. na domečku (jamka č. 10) 

• DJ a raut po hře    
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TERMÍN:
24. 9. 2022, recepce od 8:00 hodin

MÍSTO:
Golf Club Františkovy Lázně - Hazlov,
mapa zde

STARTOVNÉ: 600,-Kč/osoba
TURNAJOVÉ FEE: 900,-Kč/osoba
TURNAJOVÉ FEE CELÝ FLIGHT: 2.700,-Kč 
Platba v den turnaje na recepci v hotovosti.

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

Program: 
8:00-10:00  recepce a prezence účastníků
10:00   zahájení turnaje – cannon start
Po dohrání vyhlášení výsledků.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
• Vložené soutěže longest, nearest, piňa, patování 

o zlaté véčko, putovní sako pro vítěze brutto, 
poháry ...

•  Občerstvení (sud piva, proseco, škvarkovka 
a štrůdl na jamce č. 5,12,16)

• Ochutnávka Francouzských vín od společnosti 
Jiný pití s.r.o. na domečku (jamka č. 10)

• DJ a raut po hře

Uzávěrka pro přihlášení je do 16. 9. 2022.

P Ř I H L Á Š K A 
ONLINE ZDE

Mezi účastníky budou nejen členové KHK KK, ale také zástupci z partnerských 
německých hospodářských komor IHK Bayreuth a IHK Chemnitz. 

… a po hře ještě zdaleka nebude konec :-)

Těšíme se na Vás.

Partneři turnaje:

https://www.google.com/maps/place/Golf+Club+Franti%C5%A1kovy+L%C3%A1zn%C4%9B/@50.1665469,12.2750769,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a0faed321cc8fd:0x978da25ee4311d3b!8m2!3d50.1665435!4d12.2772656
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvuUGd_UuVKGH4clT3j-oMGvoEz5jQ9daERGWUKv-3EymiWg/viewform
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Nedostatek kvalifikovaných 
zaměstnanců způsobuje podnikům 
i státu miliardové škody

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.  

Více než tři pětiny podniků nové zaměstnance totiž 
hledají většinou jiným způsobem než přes pobočky 
Úřadu práce ČR. Potvrzuje to šetření Hospodářské 
komory mezi 772 podniky. Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí počet volných pracovních míst inzerovaných 
alternativními způsoby – např. přes pracovní portály, 
sociální sítě či agentury – systematicky nesleduje.
Na Úřad práce ČR se při hledání zaměstnanců plně 
spoléhá pouze 7 % zaměstnavatelů, pro které je Úřad 
práce ČR primárním prostředníkem pro hledání za-
městnanců.
Hospodářská komora upozorňuje, že kvůli neobsaze-
ným pracovním místům státní kasa každoročně při-
chází o desítky miliard korun, které by mohl stát vybrat 
na odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů, dani ze 
mzdy a nepřímých daních, jako je např. DPH, pokud 
by volná pracovní místa byla obsazena. Podle dřívěj-
ších odhadů Hospodářské komory tak stát mohl v roce 
2018 vybrat 84 miliard korun jen na daních a odvo-
dech, o rok později to bylo už 110 miliard korun. 
„S koronakrizí se situace změnila, nicméně platí, že le-
tos je každá miliarda potřeba víc než kdykoli v minu-
losti. Je to rezervoár, který ale není vládou využit. Tyto 
peníze by přitom vládě pomohly rychleji se vymanit 
z obrovského deficitu státního rozpočtu a lépe zvládat 
rychlý nárůst cen energií, inflaci a migraci,“ uvedl vice-
prezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
Jedním z hlavních důvodů, proč se podnikům nedostá-
vá kvalifikovaných zaměstnanců, je demografie – na 
trh práce vstupují slabé ročníky a zároveň rychle roste 
počet lidí odcházejících do řádného i předčasného dů-
chodu.
„Z toho důvodu je jasné, že se situace jen tak rychle 
nezlepší. Přechodným řešením je zaměstnávání cizin-
ců skrze vládní programy. Problémem ale teď je, že 
s ohledem na aktuální situaci byl příjem žádostí firem 

o kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny vládou poza-
staven a kvóty pro ostatní země jsou nedostatečné,“ 
dodal Prouza. 
Kvůli současným kvótám tak bude velmi obtížné v ně-
kterých odvětvích průmyslu obsadit pracovní místa 
spojená s fyzickou zátěží, kvalifikací a zkušenostmi, 
která jsou téměř neslučitelná se zaměstnáváním žen 
ani s možností částečného úvazku. Pro Filipíny je roční 
kvóta nastavena na 2 000 žádostí, Indii 600 žádostí, 
Kazachstán 500 žádostí, Moldavsko 1 000 žádostí, 
Mongolsko 1 000 žádostí a pro Srbsko a Černou Horu 
1 900 žádostí za rok. 
Hospodářská komora proto usiluje o to, aby vláda na-
výšila kvóty zejména pro Mongolsko, Kazachstán, Mol-
davsko a Indii, kde vyřízení žádosti firem v některých 
případech v současnosti trvá bezmála jeden rok. Tako-
vá doba je ale nepřijatelná jak pro samotného zájemce 
o práci v České republice, tak i pro zaměstnavatele.
Hospodářská komora je jednotným centrálním místem 
pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavate-
lů do vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec (9 
zemí včetně Ukrajiny). Vyřizuje více než 80 % všech 
žádostí firem v zemi. Agendu spojenou s krátkodobými 
vízy nebo agenturní zaměstnávání nezajišťuje. 
Cizinec se skrze tyto vládní programy stává kmeno-
vým zaměstnancem, to znamená, že má stejné mzdové 
a pracovní podmínky jako kterýkoli český zaměstna-
nec. Nastupuje do práce až tehdy, pokud o místo ne-
projeví zájem český občan nebo cizinec z EU. 
Zaměstnanecká karta má dvouletou platnost. Pobyto-
vé oprávnění se vztahuje k zaměstnání. Pokud cizinec 
nemá zaměstnání, není mu v ČR pobyt povolen. Do ČR 
můžou přijet pouze kvalifikovaní zaměstnanci, tzn. že 
tento program firmám neumožňuje zaměstnávat ne-
kvalifikované cizince.
Hospodářská komora za posledních šest let zpracovala 
15 000 žádostí firem o 100 tisíc pracovníků ze zahra-
ničí (9 zemí). Nejčastěji žádané profese pocházejí ze 
stavebnictví, skladování, dopravy, stravování a výroby.
Do šetření Hospodářské komory ke způsobu inzerování 
pracovních nabídek se zapojilo 772 respondentů – čle-
nů Hospodářské komory České republiky z řad mikro, 
malých, středních i velkých podniků, zástupců všech 
hlavních odvětví ze všech krajů České republiky.
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Pronikat na trhy po celém světě pomůže tuzemským 
IT firmám nový projekt Czech Digital Solutions, kte-
rý dnes poprvé představila Hospodářská komora na 
svém sněmu v Olomouci. Za projektem stojí silné 
zázemí čtveřice organizací z podnikatelského pro-
středí i státní správy – Hospodářské komory České 
republiky, Ministerstva zahraničních věcí, ICT Unie 
a Direct IT. 

„Novým vývozním artiklem naší země se staly špičko-
vé české informační a komunikační technologie. Tu-
zemské antivirové programy používají stovky milionů 
lidí, prosazují se české 3D tiskárny, tituly českých au-
torů her kralují světovým žebříčkům prodejnosti, jsme 
průkopníky v měření a analyzování dat o chování zá-
kazníků pro největší konglomeráty světa. A právě klí-
čové tuzemské podniky působící v oblasti ICT, jejich 
vyspělé technologie a inovace chceme světu před-
stavit. Chceme, aby Česká republika byla v zahraničí 
propagována vedle tradičních odvětví jako země špič-
kových ICT produktů a služeb, vysoce kvalifikovaných 
lidí a rozvinuté informační společnosti,“ nastínil mo-
tivaci Hospodářské komory její viceprezident a prezi-
dent ICT Unie Zdeněk Zajíček.
Projekt bude v počáteční fázi generovat katalog 
českých IT řešení v 21 kategoriích a za pomoci 130 
českých velvyslanectví a ekonomických diplomatů 
v zahraničí je bude nabízet státním správám, munici-
palitám a podnikům. Součástí spolupráce bude zpro-
středkování dvoustranných obchodních jednání. Do 
projektu vstoupilo prvních 16 firem. Přihlásit se do 
něj bezplatně může na stránce https://czechdigital-
solutions.cz/ kterákoli česká firma, která nabízí své 
IT řešení. 
Organizace na projektu pracují od loňského února, kdy 
se Hospodářská komora a Ministerstvo zahraničních 
věcí dohodly na spolupráci, sdílení informací a propa-
gaci českého IT sektoru v zahraničí. Při přípravě pro-
jektu se inspirovaly elektronickým katalogem Czech 
Healthcare Solutions, který od loňska nabízí tematic-
ky zaměřené katalogy s nabídkou inovativních pro-
duktů k zajištění zdravotní péče v rozvojovém světě.
„Do Czech Digital Solutions jsme vstoupili z toho dů-

vodu, že řeší na straně ekonomických diplomatů jed-
nu otázku, se kterou se ve své práci setkávali – a tou 
je poptávka po kontaktech a konkrétních řešeních 
v oblasti informačních technologií. Na straně druhé 
pomáhá i menším podnikům expandovat a prezento-
vat jejich inovativní řešení po celém světě prostřed-
nictvím ekonomických radů na ambasádách a kon-
zulátech,“ dodal náměstek ministra zahraničí Martin 
Tlapa.

Hospodářská komora představila projekt, 
který skrze české ambasády pomůže 
českým IT firmám pronikat do světa
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Zajímáte se o podnikání v Německu? 
Hospodářská komora vám poradí 

Se vstupem na německý trh pomáhá českým podni-
katelům Krajská hospodářská komora Karlovarského 
kraje (KHK KK). Po vynucené covidové pauze začala 
opět pořádat konzultační dny, na kterých se zájem-
ci dozvědí spoustu užitečných informací o podniká-
ní u našich západních sousedů. První se uskutečnil 
v červnu, další komora plánuje na srpen. 

„Tyto speciální konzultační dny jsme pořádali před 
covidovou pauzou pravidelně dvakrát ročně. Nyní se 
k nim vracíme, protože je po nich opět mezi podnika-
teli poptávka,“ uvedla Lenka Mansfeldová, ředitelka 
KHK KK. Konzultační dny pořádá KHK KK i díky dlou-
holeté spolupráci s německými komorami, zvlášť 
s IHK Chemnitz. Právě zde pracuje i česky mluvící 
koordinátorka, která se českým podnikatelům bě-
hem konzultačních dnů věnuje. „Nejčastěji řešíme 
otázku, jak v Německu založit společnost, jaké jsou 
s tím spojené náklady a jak je to časově náročné,“ 
popsala Michaela Holá, koordinátorka IHK Chemnitz 
pro Česko. „Podnikatelé se pak zajímají o zaměstná-
vání pracovníků z Čech v Německu nebo také pří-
mo o hledání zaměstnanců do poboček v Německu. 
Obecně je pro ně důležité vědět, kde a jak mohou 
najít partnery pro podnikání a co jim nabízí povinné 
členství v hospodářské komoře. Často se ptají i na 
konkurenci v oboru a na to, které místo je ideální 
pro sídlo společnosti z pohledu daní,“ doplnila. 
Pro české podnikatele představují konzultační dny 
velkou pomoc. „Zabýváme se účetnictvím a da-
ňovým poradenstvím pro české občany pracující 
v Německu i pro německé firmy působící v ČR. Zjiš-
ťujeme, že však potřebují mnohem rozsáhlejší pora-
denství, aby splňovali všechny legislativní podmín-
ky v obou zemích. Proto jsme využili konzultačního 
dne a zároveň jsme se domluvili i na užší spolupráci 
s IHK Chemnitz,“ sdělila Petra Poupová, jednatelka 
SCH - EKONOM. 
Spokojení odcházeli také další podnikatelé. „Kon-
zultaci jsme využili pro zjištění příležitostí pro čes-
ké start-upy na německém trhu,“  řekla Radka Mu-
rasová z Inovačního centra INION, které se zabývá 
podporou start-upů. „Konzultace pro nás byla velmi 
přínosná, oceňujeme velký přehled odborné konzul-
tantky Michaely Holé z IHK Chemnitz,“ podotkla. 
Na prvním obnoveném konzultačním dnu se řeši-
la i spousta dalších témat. Podnikatelé se zajímali 

třeba o vyplácení diet v Německu, o daňový sys-
tém a celní kontroly nebo třeba o založení pracovní 
agentury v Německu. Zástupci stavební společnost 
pak chtěli vědět víc informací o příspěvcích do pří-
spěvkové pokladny SOKABAU, agro společnost zase 
hledala partnera pro odbyt produktů zemědělské 
výroby. 
Další konzultační den se uskuteční 11. srpna. For-
mulář pro závaznou registraci najdete na webových 
stránkách www.KHKKK.cz. Přihlásit se mohou i zá-
jemci z řad široké veřejnosti. Cena konzultace je 
1000 Kč bez DPH, pro členy KHK KK je zdarma. Lidé 
se ale mohou na KHK KK obracet s dotazy ohledně 
podnikání v Německu také mimo konzultační dny. 
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Nabídka služeb toxikologické 
laboratoře Nemocnice Sokolov

Členská firma Nemocnice Sokolov s.r.o. by ráda se-
známila zaměstnavatele v regionu s nabídkou služeb 
své toxikologické laboratoře.

S ohledem na to, že patří mezi dvanáct laboratoří 
kvalifikovaných pro vyšetřování specifických návy-
kových látek i alkoholu v krvi pro forensní účely, je 
oprávněna provádět analýzy v rámci trestních řízení 
a výsledky jsou nezpochybnitelné. V případě vyšet-
ření jinými laboratořemi nejsou/nemusí být jejich 
výsledky při soudních jednáních akceptovány.
Možnost využití této nabídky je např. při vyšetření 
návykových látek v rámci vstupních prohlídek no-
vých zaměstnanců a při provádění kontrol v riziko-
vých provozech. Za nejvýznamnější lze považovat 
vyšetření v případě pracovních úrazů, kdy obvykle 
následují složitá pracovně právní řízení a možnost 
ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou může 
sehrát důležitou roli.
V laboratoři se provádí vyšetření biologického mate-
riálu na průkaz a stanovení hladin alkoholu a jiných 
návykových látek – amphetaminy (pervitin, extáze 
aj.), kannabinoidy (marihuana, hašiš aj.), opiáty (he-
roin, morfin aj.), kokain a jeho metabolity, benzodia-
zepiny, v případě požadavku i jiných léčiv.

Odběr biologického materiálu (moč, krev) je obvykle 
prováděn u smluvních lékařů žadatele, v případě po-
třeby je možné zajistit odběr po předchozí dohodě 
na interní ambulanci Nemocnice Sokolov s.r.o. po 
dobu 24 hodin.
Vyšetření je hrazeno žadatelem. Ceny vyšetření 
jsou uvedeny na internetových stránkách Nemocni-
ce Sokolov s.r.o. – Ceník služeb. Na stránkách zdra-
votnického zařízení Nemocnice Sokolov s.r.o. jsou 
k vytištění i žádanky na vyšetření s uvedením mini-
málního množství materiálu potřebného k analýze. 
Odkaz zde.

V případě nasmlouvání periodických vyšetření lze 
poskytnout slevu ve výši 25% na jednu vyšetřova-
nou skupinu návykových látek (standardně je pro-
váděno vyšetření na pět skupin návykových látek: 
amphetaminy, kannabinoidy, opiáty, kokain a jeho 
metabotity, benzodiazepiny).

V případě zájmu a jakýchkoli dotazů týkajících se 
této věci kontaktujte vedoucí toxikologické labora-
toře Ing. Marii Ivaskovou, v pracovní době 
Po – Pá 7:00 – 15,30 na tel. 352 520 274.
Výjimečně v případě neodkladného řešení (např. 
úraz) i mimo pracovní dobu na tel. 776 065 928.

https://www.pentahospitals.cz/nemocnice-sokolov/oddeleni/soudni-lekarstvi-a-toxikologie/
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Zahradní slavnost 
- komunitně osvětové setkání 
Dne 7. červa 2022 proběhl v zámeckém parku v Da-
lovicích další úžasný den. Žáci, absolventi, rodiče, 
učitelé a přátelé školy prožili slunečné odpoledne 
plné příjemných zážitků včetně diskuse o další spo-
lupráci mezi školou, obcí a sociálními partnery. 
Žáci předvedli svoji podnikavost a bylo z čeho vybí-
rat. Od projížďky na koni, stezky plné úkolů, různé 
kvízy, spousty pochutin, ručních výrobků, sportov-
ních disciplín Akce byla proložena hudebním vy-
stoupením od našich vyučujících i žáků ze třídy 3.Z. 

Žáci školy si připravili i prodejní stánky a v široké 
prodejní nabídce bylo možné ochutnat mnoho po-
chutin. Soutěžili v prodejních dovednostech, komu-
nikaci a o nejzajímavější stánek. Žáci měli možnost 
uplatnit znalosti ze školy v praxi. Poklonu si zaslouží 
všichni, byli jedineční. Příští rok se těšíme na další 
velké setkání v rámci oslav 65. výročí vzniku školy.
“Buď in, studuj logistiku”.
 
Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy
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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
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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.


