
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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Vážení členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši přízeň v roce 2022. I díky Vám se Krajská hospodářská komora Karlovar-
ského kraje stala silnou a respektovanou organizací zastupující zájmy podnikatelského sektoru v našem kraji.

Rok 2022 byl pro všechny rokem mnoha problémů a výzev. Složité roky s pandemií COVID-19 bohužel neukončil návrat 
k původnímu stavu před krizí, ale doplnila je ruská válečná agrese na Ukrajině. Ta přinesla po dlouhá desetiletí nevídaný 
společenský neklid, způsobený energetickou, inflační i uprchlickou krizí. Do obrovských potíží se dostaly podnikatelské 
subjekty, jejichž podstata je závislá na ceně energií. Ztráta možné konkurenceschopnosti i ohrožení mnoha podnikatel-
ských odvětví jsou tak největší hrozbou, která před námi všemi v následujících měsících a letech stojí.

Tým Krajské hospodářské komory Vám byl v průběhu celého roku oporou a snažil se Vám v maximální míře pomáhat. 
Prosazovali jsme podpůrné programy podnikatele, zdarma byla pro Vás k dispozici poradna o veškerých formách podpory, 
organizovali jsme vzdělávací, informační a networkingové akce. Rozvíjeli jsme spolupráci se školami v oblasti podpory 
polytechniky na základních školách a duálního vzdělávání na středních školách. Řada z Vás využila možnosti vzdělávání 
svých zaměstnanců s komorou a ušetřila desítky i stovky tisíc korun. Pomáhali jsme Vám také najít zaměstnance na trhu 
práce, včetně cizinců a zorganizovali jsme veletrhy pracovních příležitostí. Vytvořili jsme Hospodářskou ročenku Karlovar-
ského kraje, která mapuje ekonomickou situaci v jednotlivých obcích s rozšířenou působností i kraji jako celku a obsahuje 
zhodnocení situace z pohledu významných podnikatelů a zástupců měst a kraje. 

A to není zdaleka vše, nabídka našich služeb je opravdu pestrá a v příštím roce ji budeme opět rozšiřovat, i na základě 
Vašich podnětů.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a do nového roku klid, pozitivní nadhled a rozvážnost, které mohou být jedním z klíčů, 
jak čelit všem nečekaným hrozbám.

Těšíme se na spolupráci s Vámi v roce 2023.

Tomáš Linda, předseda
Lenka Mansfeldová, ředitelka

Poděkování členům KHK KK
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PARTNER 
VAŠEHO ROZVOJE!
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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. 
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Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
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Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
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nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
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LEDEN 2023

6. 1. 2023
09:00 - 16:00

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi + PŘÍKLADY

11. - 12. 1. 2023 Internetový marketing – web, facebook a další sociální sítě

17. - 18. 1. 2023 MS Excel pro mírně pokročilé

18. 1. 2023
09:00 - 16:00

MZDOVÝ SPECIÁL 2023 ‐ nemocenské a důchodové pojištění v roce 2023

25. 1. 2023
09:00 - 16:00

DPH v tuzemsku v roce 2023

31. 1. 2023 Bezpečné chování na pracovišti

31. 1. 2023
09:00 - 14:00

Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti za rok 2022

ÚNOR 2023

2. 2. 2023
09:00 - 16:00

Účetní závěrka za rok 2022

7. 2. 2023
09:00 - 16:00

Zákoník práce – novinky a aktuality pro rok 2023

14. 2. 2023
09:00 - 14:00

Konzultační seminář k provádění Instrastatu v roce 2023 – on line

15. - 16. 2. 2023 MS Excel pro pokročilé

22. 2. 2023 Pracovní právo

23. 2. 2023 GDPR v praxi

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

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
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Jaké byly uplynulé měsíce pro podnikatele, kteří pů-
sobí v našem regionu? To popisuje nová Hospodářská 
ročenka Karlovarského kraje, kterou vydala Krajská 
hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) 
společně s Karlovarským krajem. Publikace přináší 
rozhovory se zástupci deseti významných firem v re-
gionu, články s garanty odborných sekcí při KHK KK, 
rozhovory s představiteli kraje, krajské hospodářské 
komory a se sedmi starosty největších měst regionu.

„Ročenka je určena pro všechny, které zajímá hospo-
dářský vývoj kraje. Dobře poslouží např. podnikatelům, 
kteří hledají informace kvůli investicím. Publikace je ale 
plná zajímavých údajů, které ocení i široká veřejnost,“ 
uvedl Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK. 
„Informace jsou zde shromážděné nejen komplexně za 
celý kraj, ale také přehledně za jednotlivé obce s roz-
šířenou působností. Ročenka tak nabízí věrnou zprávu 
o úrovni kvality života v jednotlivých částech regionu,“ 
vysvětlil. 
Většina firem se letos musela potýkat s dozvuky pan-
demie COVID - 19, která s sebou přinesla nejen nedosta-
tek surovin a materiálů, ale i nárůst jejich cen. K tomu 
se v prvním čtvrtletí přidaly následky ruské válečné ag-
rese na Ukrajině, která způsobila prudké zhoršení ener-
getické krize. 
Firmy, samosprávy i občané se potýkají i s extrémními 
cenami pohonných hmot a vysokou inflací. Z ekono-
mického pohledu tak dochází k ohrožení řady podnika-
telských odvětví, mezi které v kraji patří strojírenství, 
zpracovatelský průmysl, stavebnictví nebo třeba do-
prava. „Souhrn posledních měsíců nepřináší příliš ve-
selé čtení, nicméně jde o realitu, se kterou se musíme 
poprat. Každá krize je zároveň příležitost stát se sil-
nějším. Nesmíme proto ztrácet klid, pozitivní nadhled 
a rozvážnost, protože bez těchto vlastností lze jen těž-
ko čelit nečekaným hrozbám,“ doplnil předseda před-
stavenstva KHK KK Tomáš Linda. 

Uplynulé měsíce byly náročné také pro kraj. „Oddychli 
jsme si po covidové pandemii, tu ale vystřídala v úno-
ru válka na Ukrajině a příliv ukrajinských uprchlíků, 
pro které jsme potřebovali vytvořit zázemí a postupně 
je začlenit do života v našem regionu. V tomhle ohle-
du musím vyzdvihnout efektivní spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou Karlovarského kraje, která vel-
mi rychle přišla s nabídkou volných pracovních míst. 
Tím, že na začátku krize působila přímo v místě kraj-
ského centra pomoci Ukrajině, pomohla příchozím na-
jít práci a zajistit si tak potřebný výdělek,“ ohlédl se za 
uplynulým rokem hejtman Karlovarského kraje Petr 
Kulhánek. Jak podotkl, kraji se podařilo taktéž dokončit 
opravy některých krajských silnic, dokončena je rekon-
strukce chebské nemocnice a podle plánu pokračuje 
revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech. Příle-
žitostí změnit věci k lepšímu je transformace kraje. „Ta 
je pro nás bytostně důležitá, chceme-li předejít tomu, 
aby se nám ostatní regiony v ČR a v Evropě vzdalovaly. 
Prostřednictvím řady projektů firem, kraje, měst a obcí, 
které mají za cíl rozvoj podnikání, inovací a dalších 
oblastí, by se proměna měla dotknout celého území. 
Náš kraj jako jeden ze tří uhelných regionů v ČR na ni 
bude moci získat z EU až  6,3 miliardy korun z takzva-
ného Operačního programu Spravedlivá transformace. 
A další programy budou následovat,“ doplnil hejtman 
Petr Kulhánek. 
Hospodářská ročenka Karlovarského kraje je k dispozi-
ci v tištěné podobě v sídle KHK KK (nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 478/33, Cheb) a v elektronické podobě na 
oficiálních webových stránkách www.khkkk.cz. Pra-
covníci hospodářské komory připravili také anglickou 
a německou verzi. 

Nová publikace hospodářské komory 
ukazuje, jak se poslední měsíce 
žilo a podnikalo 
v Karlovarském kraji 



24  podpořených 
začínajících podnikatelů 

v programu Rozjeď 
byznys

3 750 úkonů v rámci 
poradenství a služeb 

podnikatelům

20 networkingových akcí / 
500 účastníků akcí
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ROK NAŠÍ ČINNOSTI V ČÍSLECH

243 750

105 vzdělávacích kurzů a školení 
 / 1 000 účastníků školení

1 000105

300 zprostředkovaných pracovních 
míst v 80 firmách

300 80

50020

6 veletrhů pracovních 
příležitostí, které navštívilo 

2000 účastníků

Krajská hospodářská komora
Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33
350 02  Cheb
Česká republika

+420 354 426 140
www.khkkk.cz
info@khkkk.cz

32 elektronických  
newsletterů

32

65 akcí pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a VŠ, kterých 
se zúčastnilo 1 500 osob (exkurze, řemeslné 

workshopy, besedy s podnikateli apod.)

1 50065

2 0006
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ROK NAŠÍ ČINNOSTI VE 
FOTOGRAFIÍCH

Kulatý stůl podnikatelů v Chebu
Podpis dohody o spolupráci  

s IHK Chemnitz
Beseda s podnikateli  

na ZŠ Ostrov

Veletrh pracovních  
příležitostí Sokolov Seminář Pracovní právo v kostce

Setkání podnikatelů 
s prezidentem HK ČR

KHK KK a zaměstnavatelé na 
veletrhu práce na ZČU v Plzni

Exkurze žáků na Letišti  
Karlovy Vary

Společné ráno podnikatelů 
na téma Energetika
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ROK NAŠÍ ČINNOSTI 
VE FOTOGRAFIÍCH

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.

Setkání personalistů Golfový turnaj

Tenisový turnaj čtyřher

Kurz češtiny pro ukrajinské 
zaměstnance firem

Česko-německá burza 
firem Deggendorf

Kozultační den 
Podnikání v Německu Workshop Přeshraniční lázeňství

Veletrh pracovních 
příležitostí Cheb

Veletrh pracovních 
příležitostí Karlovy Vary

Řemeslný workshop pro 
žáky ZŠ ve firmě Moser

Toto jsou některé z našich 
nejvýznamnějších akcí  

v roce 2022. Každoročně toho 
stihneme mnohem více!
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Foto: Panattoni Park Cheb,  

KARLOVARSKÝ KRAJ
místo pro nové začátky

Foto: Panattoni Park Cheb,
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Cyklus seminářů na téma: Daně 2023
aneb novinky v daních a sociálním pojištění od roku 2023

Společnost Chebská účetní a poradenská s.r.o. a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje pro Vás při-
pravily cyklus seminářů zaměřený na novinky v oblasti daní a sociálního pojištění, účetnictví a pracovního práva.
Zájemce touto cestou upozorňujeme na omezený počet míst pro prezenční účast, který je konečný a nelze jej 
zvýšit. Závazným kritériem pro přijetí přihlášky je datum přijaté platby. Platby připsané na účet po naplnění ka-
pacity prezenční účasti školení budou považovány za platbu pro on-line účast. Přihlášky zasílejte nejpozději do 5 
dnů před termínem konání semináře, poté pouze po telefonické domluvě. Účastníkům, kteří se dostaví na seminář 
bez předchozí přihlášky a zaplacení, není možné garantovat vpuštění v případě 100% naplnění kapacity prezenční 
účasti. Při provedení platby je nutné uvést do variabilního symbolu IČO. Platby zasílejte na účet společnosti Cheb-
ská účetní a poradenská s.r.o. číslo 35-7779700247/0100, vedený u KB, a.s. Cheb. Na základě zaslané přihlášky 
a zaplaceného poplatku obdrží účastník potvrzení spolu s informacemi k semináři (termín, program, apod.).

06.01.2023
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi + PŘÍKLADY
Marek Reinoha
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

25.01.2023
DPH v tuzemsku v roce 2023
Ing. Václav Benda
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

18.01.2023
MZDOVÝ SPECIÁL 2023 ‐ nemocenské a důchodové pojištění v roce 2023
Ing. Marta Ženíšková
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

02.02.2023
Účetní závěrka za rok 2022
Ing. Daniel Horad
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

31.1.2023
Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti za rok 2022
Ing. Marie Hajšmanová
místo konání: ZČU Cheb, od 9:00 - 14:00

07.02.2023
Zákoník práce-novinky a aktuality pro rok 2023
JUDr. Miloš Hejmala
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

SMLUVNÍ PODMÍNKY:
V cenách kurzů jsou zahrnuty podkladové materiály a drobné občerstvení (u prezenční účasti). V případě naplnění 
kapacity semináře rozhoduje o přijetí přihlášky pořadí platby. V případě platnosti opatření omezujících účasti na 
prezenčních akcích, proběhne daný seminář jen dálkovým (On-line) způsobem. Účastníci přihlášení k prezenční 
účasti budou automaticky převedení na on-line účast. Tato skutečnost není důvodem pro storno přihlášky.
Storno podmínky: Bezplatné storno akceptujeme do 10 dnů před zahájením semináře. Při stornu, kratším než 10 
dnů před zahájením, účtujeme poplatek ve výši 50% z ceny semináře. Storno v den konání akce, případně v jejím 
průběhu, nemůžeme akceptovat.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE:
a) poštou na adresu: Chebská účetní a poradenská s.r.o., Obrněné brigády 20/20, 350 02 Cheb
b) e-mailem: skoleni@chebskaucetni.cz

Vaše dotazy, připomínky a žádosti zodpoví paní Miloslava Bendová tel. 724 003 349.
Aktuální informace naleznete na www.chebskaucetni.cz sekce školení.

http://www.chebskaucetni.cz


informace

{10}

Post předsedy představenstva
Krajské hospodářské komory
obhájil Tomáš Linda
Delegáti Krajské hospodářské komory Karlovarského 
kraje (KHK KK) volili po třech letech členy předsta-
venstva a dozorčí radu. Post předsedy představen-
stva obhájil Tomáš Linda, na pozicích místopředsedů 
budou i nadále působit Tomáš Musil a Filip Dušek.

Volební shromáždění se uskutečnilo čtvrtý listopado-
vý týden a účastníky prostřednictvím on-line přenosu 
pozdravil také hejtman Karlovarského kraje Petr Kul-
hánek, který byl právě v Bruselu. Jednání se zúčastni-
lo 40 delegátů, které k volbě pověřili ostatní členové 
KHK KK. Ve čtrnáctičlenném představenstvu nově 
zasedne Olga Kupec ze společnosti Abydos a Michal 
Hornák z WITTE ACCESS TECHNOLOGY. Předsedou 
představenstva byl opět zvolen Tomáš Linda ze spo-
lečnosti STRATA, post obhájili i místopředsedové To-
máš Musil z ept connector a Filip Dušek z ELROZ IN-
VEST a DUŠEK ADVISORY.
„Všem delegátům moc děkuji za důvěru. Těším se 
na další spolupráci v rámci podnikatelské veřejnos-
ti našeho regionu, na spolupráci se zástupci krajské 
a obecních samospráv i s našimi partnery ze státní 
správy. Naším posláním je rozvoj a maximální pod-
pora podnikatelského prostředí v našem kraji,“ uvedl 
staronový předseda představenstva KHK KK Tomáš 
Linda. „Blahopřeji také všem zvoleným členům před-
stavenstva a dozorčí rady,“ doplnil.  

Činnost hospodářské komory je velice rozsáhlá. Re-
prezentuje podnikatele při jednáních se státní sprá-
vou, místní samosprávou i zahraničními organiza-
cemi. „KHK KK zastupuje zájmy 241 členských firem, 
jejichž obrat činí 58 miliard korun, což je 59 % HDP 
Karlovarského kraje. Naši členové mají celkem 25 ti-
síc zaměstnanců,“ podotkl Tomáš Linda. 
KHK KK je aktivní také v informační a poradenské čin-
nosti. Jen loni od ní získalo podporu 24 začínajících 
podnikatelů v programu Rozjeď byznys. Pracovníci 
hospodářské komory také uspořádali 3 konzultační 
dny o podnikání v Německu a poskytli 21 odborných 
konzultací v oblasti zahraničích aktivit firem. V rámci 
poradenství a služeb členským firmám vykonali  
3750 úkonů, mezi které patří bezplatná podnikatel-
ská poradna, CzechPoint, vystavení certifikátu o pů-
vodu zboží nebo třeba mýtné služby.
„Při KHK KK funguje také personální agentura, kte-
rá se zaměřuje na vyhledání vhodných zaměstnanců 
do firem včetně budoucích absolventů škol,“ doplnila 
Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. Komora pořá-
dá úspěšné veletrhy pracovních příležitostí a spolu-
pracuje se školami, a to od těch základních po vysoké. 
„Jen letos jsme uspořádali 22 řemeslných workshopů 
pro žáky základních škol, 26 exkurzí pro školáky ve fir-
mách a 13 besed s podnikateli na základních a střed-
ních školách. Velký úspěch má také webová aplikace 
pro kariérové poradenství Můj život po škole, která je 
také určená žákům základních a středních škol. Aktu-
álně má přes 14 000 uživatelů.“ 
Krajská hospodářská komora se intenzivně věnuje 
vzdělávání zaměstnanců členských firem, pro které 
připravila celkem 105 vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnilo 1000 lidí. Uspořádala také 36 jazykových 
kurzů v členských firmách s 240 účastníky. „KHK KK 
zajistila vzdělávání 41 členským firmám, a to v celko-
vé hodnotě 6,6 milionu korun,“ dodala Lenka Mans-
feldová.
Úkolem krajské hospodářské komory je také zpro-
středkovávání kontaktů a networking. I proto se letos 
uskutečnila 3 společná rána podnikatelů, kde se vždy 
řešila vybraná témata. Konalo se 6 networkingových 
setkání se zástupci samospráv, 3 přeshraniční setká-
ní, ale také třeba tenisový turnaj čtyřher nebo golfový 
turnaj.  
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Kompletní složení 
představenstva 
a dozorčí rady KHK KK

Předseda představenstva KHK KK:

Mgr. Tomáš Linda, MBA  STRATA s.r.o.

Místopředsedové KHK KK:

Mgr. Filip Dušek    ELROZ INVEST s.r.o., DUŠEK ADVISORY s.r.o.
Ing. Tomáš Musil IEn   ept connector s.r.o.

Ostatní členové představenstva KHK KK:

Ing. Rudolf Borýsek    Lias Vintířov, lehký stavební materiál , k.s.
Ing. Josef Ciglanský   OSVČ
Michal Hornák    WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o.
Mgr. Pavel Janus    ISŠTE Sokolov
Dr. Olga Kupec    Abydos s.r.o.
Ing. Matyáš Lagarde   LAGARDE Spedition spol. s r.o.
Mgr. Jan Mraček    OSVČ, člen představenstva HK ČR
David Najvar    Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Ing. Jan Novotný   OSVČ, SANCHO PANZA, s.r.o
Jakub Pánik     PREFA - BETON Stav, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Suchan    Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Členové dozorčí rady KHK KK:

Petr Vašta, MSc., MBA  OSVČ – předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Makaj    OSVČ, daňový poradce
Ing. Petra Poupová   OSVČ, daňová poradkyně, SCH-EKONOM s.r.o.
Ing. Aleš Rolník   SPRÁVA NEMOVITOSTÍ CHEB s.r.o.
Ing. Jiří Strádal   HF-CZECHFORGE s.r.o.

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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Řemeslné workshopy
Od poloviny října do začátku prosince jsme zorganizo-
vali sérii Řemeslných workshopů pro žáky posledních 
ročníků základních škol. Workshopů se uskutečnilo cel-
kem 22 v 13 různých oborech a žáci na nich měli mož-
nost si vyzkoušet ve firmě danou profesi či si vyrobit 
konkrétní produkt. Žáci také byli informováni o mož-
nosti studia oboru na SŠ od zástupce konkrétní školy, 
ale měli i možnost diskutovat se zástupci firem pod-
mínky praxe v duálním systému vzdělávání. Letošních 
workshopů se zúčastnilo téměř 250 dětí z celého kraje. 

Veliký dík patří firmám, které zorganizovali komplet-
ní program pro žáky: Moser a.s., ept connector s.r.o., 
TRUCK UNION, spol. s r.o., Petr Fiala – velkoobchod 
s drogerií s.r.o., Svatavské strojírny s.r.o., HF-Czech-
forge s.r.o., LAGARDE SPEDITION spol. s r.o., Autobusy 
Karlovy Vary, a.s., Masný krám KRKOVIČKA s.r.o., ale 
také Karlovarskému kraji, protože díky dotačnímu pro-
jektu Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlo-
varském kraji jsme mohli zajistit svozovou dopravu pro 
žáky ze škol až do firem.

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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Seminář: Nebojte se podnikat!
Dne 6.12.2022 proběhl online seminář pro začínající 
podnikatele Nebojte se podnikat! Na semináři jsme ře-
šili jak základní právní aspekty podnikání, tak ale i se-
stavení podnikatelského plánu a metodu Lean Canvas 
či sestavení finančního plánu. Důležitou částí byl i mar-
keting a použití vhodných propagačních nástrojů. 

Seminářem prováděli zkušení mentoři našeho progra-
mu Rozjeď byznys Věrka Effenberger a Daniel Andrlik. 
Pokud i vy uvažujete o vlastním podnikání, nemusíte 
čekat na termín dalšího semináře, ale můžete využít 
i individuálních konzultací https://www.khkkk.cz/.../
podpora-zacinajici-podnikatele.../.

https://www.khkkk.cz/.../podpora-zacinajici-podnikatele.../
https://www.khkkk.cz/.../podpora-zacinajici-podnikatele.../
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Největší veletrhy pracovních 
příležitostí v kraji si nenechalo
ujít takřka 1500 návštěvníků 
V Karlových Varech se ve čtvrtek 3. listopadu usku-
tečnil poslední ze tří veletrhů pracovních příležitos-
tí, které v kraji každoročně na podzim pořádá Kraj-
ská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK 
KK). Jde o největší akci tohoto typu v celém regionu. 
A také letošní ročník byl velice úspěšný.

Poslední veletrh se nově konal v centru Karlových 
Varů. „Velice nás těší, že jsme navázali spolupráci 
s hotelem Thermal. Jde o příjemné prostředí v do-
stupné vzdálenosti od parkoviště i zastávky MHD,“ 
uvedla Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. „Na 
tento veletrh přišlo více než 650 návštěvníků a své 
pracovní nabídky zde představilo 27 společností. Ta-
ková návštěvnost nám samozřejmě dělá radost, stej-
ně jako pozitivní ohlasy vystavujících,“ podotkla. 
Zástupci většiny zaměstnavatelů odjížděli z akce 
spokojení. „Dnešní veletrh hodnotíme velice pozitiv-
ně, nasbírali jsme dnes více jak 60 informací a sešlo 
se nám 11 vyplněných dotazníků uchazečů o práci. 
Skladba uchazečů byla velice pestrá od elektrikářů 
až po personalistku či obchodního zástupce. Velmi 
nás překvapila i vysoká účast absolventů vysokých 
škol oborů pro nás hodně užitečných, tedy ekologie, 
životní prostředí či chemie,“ zhodnotila veletrh v Kar-
lových Varech personální ředitelka SUAS Group Pav-
lína Havlanová.
Veletrh si chválila také recruteirka společnosti Matto-
ni 1873 Jana Dulínková: „Naším cílem je hlavně propa-
gace naší společnosti jako významného zaměstnava-
tele v Karlovarském kraji, proto nás těší zejména velká 
účast škol a zvídavost žáků, a to nejen středních, ale 
i základních škol.“ 
Žáci a studenti příjemně překvapili také další za-
městnavatele. „Náš stánek dnes navštívila spousta 
zajímavých lidí, kterým jsme mohli předat informace 
o aktuálně vypsaných pracovních pozicích. Velice 
oceňujeme početnou účast škol. Několik žáků základ-
ních škol, kteří plánují studium na ostrovské p̀růmce ,̀ 
se dokonce zajímalo i o budoucí spolupráci v rámci 
odborného výcviku,“ shrnula na čtvrtečním veletrhu 
Karla Mihálová, personalistka se zaměřením na rozvoj 
lidí společnosti Witte Automotive.
Všechny tři veletrhy navštívilo celkem bezmála 1500 
lidí. „Přibližně dvě třetiny tvořily žáci základních škol 

a studenti středních a vysokých škol,“ podotkla Bar-
bora Volfová, zástupkyně ředitelky KHK KK. „Veletrhy 
byly úspěšné také z pohledu počtu vystavujících, cel-
kem se letos představila čtyřicítka firem,“ dodala. 
Pro návštěvníky byl i tentokrát připravený bohatý 
doprovodný program v podobě odborných přednášek 
na téma jak napsat životopis, jak se prezentovat při 
pracovním pohovoru nebo jak začít podnikat. Zájemci 
si také mohli nechat zhodnotit svůj životopis perso-
nalistou. Novinkou byl pak doprovodný program pro 
školáky, který se odehrával především v režii složek 
integrovaného záchranného systému. Zájemci tak 
mohli zblízka poznat práci policie, hasičů, záchranářů, 
vězeňské služby, ale i dalších profesí. 
KHK KK spolupracuje s vedením Karlovarského kraje 
kontinuálně. „Veškeré podněty od firem z našeho re-
gionu předáváme vládě prostřednictvím Karlovarské-
ho kraje a Hospodářské komory ČR. V poslední době 
však nemáme pocit, že by vláda brala tyto informace 
při svém rozhodování v potaz,“ dodal Tomáš Linda, 
předseda představenstva KHK KK. 
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Evropská unie
Evropský sociální fond

www.uradprace.cz

Jste OSVČ nebo zaměstnavatel a potřebujete 
vzdělávat či rekvali kovat sebe či své současné 
i potenciální zaměstnance? Potřebujete  nancovat 
kurzy českého jazyka pro cizince? Máte provozovnu 
mimo hl. m. Prahu?
Úřad práce ČR nabízí pomoc v projektu:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

●  Úhrada až 85% nákladů na vzdělávání (dle režimu veřejné podpory)
●  Refundace mzdových nákladů za dobu účasti na odborném rozvoji 

až do výše 100% (včetně odvodů)
●  Realizace vzdělávacích aktivit interním lektorem nebo vzdělávacím 

zařízením prezenční i elektronickou formou
●  Podpora zaměstnanců i na DPČ a na rodičovské dovolené
●  Podpora výuky českého jazyka pro zaměstnance ze zahraničí pod dočasnou 

ochranou, včetně možnosti individuálních kurzů

KDE SE DOZVÍTE VÍCE INFORMACÍ
●  na nejbližším kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR
●  na webu ÚP ČR www.uradprace.cz/web/cz/-/povez
●  napište nám na povez@uradprace.cz
●  zavolejte pracovníkům projektu POVEZ II za Karlovarský kraj

Karlovy Vary: Eva Vránová, tel. 950 125 456
Sokolov: Martina Vodičková, tel. 950 161 365
    Soňa Skubeničová, Tel. 950 161 386
Cheb: Gabriela Plachá, tel. 950 117 343

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
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Podnikatelé diskutovali 
s představiteli kraje
Hlavním tématem byla energetika a nedostatečná kapacita distribuční sítě

Členové Krajské hospodářské komory Karlovarské-
ho kraje (KHK KK) se ve středu 9. listopadu sešli na 
pravidelném setkání s představiteli kraje. Mluvilo 
se především o aktuálních problémech, které podni-
katele trápí, což je hlavně energetika, doprava nebo 
také nedostatek zaměstnanců. 

„Tato setkání pořádáme pravidelně několikrát ročně 
a jsou pro nás velice cenná. Podnikatelé se na nich 
seznámí s plány kraje, s aktuální dotační podporou, 
ale zároveň mohou sami diskutovat s představiteli 
kraje o aktuálních problémech,“ uvedl Tomáš Linda, 
předseda představenstva KHK KK. 
Středečního setkání se zúčastnili zástupci třiceti fi-
rem. Tentokrát byla hlavním tématem energetika, 
především pak komplikace při povolování fotovoltaic-
kých elektráren. „Firmy mají enormní zájem inves-
tovat do těchto ekologických a udržitelných zdrojů 
energie, naráží však na nedostatečnou kapacitu dis-
tribuční sítě a špatnou infrastrukturu. Kvůli tomu už 
některé společnosti obdržely od distributora elek-
trické energie zamítavé stanovisko k připojení foto-
voltaické elektrárny do sítě. Povolení je ale potřebné 
i k získání dotace, což je další komplikace,“ vysvětlil 
Tomáš Linda a podotkl, že KHK KK už provádí průzkum 
mezi svými členy, zda mají další společnosti podobnou 
zkušenost. Distributor sice s navýšením kapacity po-
čítá, reálně k tomu ale může dojít až v roce 2027. „Je 
nutné najít řešení situace, kdy jsou k dispozici dotace 
na obnovitelné zdroje, ale nejsou pro ně vytvořené 

podmínky. Máme proto s vedením kraje naplánované 
jednání, kterého se mají zúčastnit také zástupci dis-
tributora elektrické energie,“ doplnil předseda před-
stavenstva KHK KK. 
Hovořilo se ale také o dalších tématech, např. o nedo-
statku zaměstnanců. Velkým problémem je nedosta-
tek řidičů, v ČR aktuálně chybí 5000 řidičů autobusů. 
Personální tíseň zažívá také strojírenství. Zástupci 
těchto společností doporučují změnit formu rekvalifi-
kací žádaných profesí tak, aby absolventi byli násled-
ně schopní zapojit se plně do pracovního procesu. 
V tom chce zaměstnavatelům pomoct KHK KK, která 
by ráda tímto směrem rozšířila své projekty v oblasti 
vzdělávání. Společnostem se nedaří ani přijímat do-
mluvené pracovníky ze zahraničí, situaci komplikují 
přísné povolovací procesy. 
Účastníci setkání diskutovali také o dopravě, např. 
o dostavbě I/6, jejíž všechny úseky by měly být hoto-
vé v roce 2027. „Podle našich dosavadních informací 
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, které řídí dostavbu 
D6, se počítá s jejím dokončením v roce 2027, ale spí-
še bych osobně odhadoval, že to vzhledem  k přípra-
vám staveb bude o rok později. Vedení Karlovarského 
kraje ale také s vládními prezidenty bavorských regi-
onů řešilo napojení dálnice D6 na německou dálnici 
A93. Budeme usilovat o to, aby se dostavba úseku 
dostala mezi dopravní priority Německa pro nadchá-
zející období. Na české ministerstvo dopravy jsme se 
obrátili ohledně pokračování příprav přeložky silnice 
I/13 do Ústeckého kraje. Zvažovaný střídavý třípruh 
je pro nás nepřijatelný, jde o dopravní tepnu, která by 
měla být vybudována v plnohodnotném čtyřpruhu,“ 
vysvětlil Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje. 
Tématem byla i železnice, protože se počítá s vybudo-
váním rychlé železnice pod Krušnými horami. Kromě 
toho se mluvilo o transformaci regionu, připravuje se 
totiž spuštění prvních výzev z Operačního programu 
Spravedlivá transformace.
KHK KK spolupracuje s vedením Karlovarského kraje 
kontinuálně. „Veškeré podněty od firem z našeho re-
gionu předáváme vládě prostřednictvím Karlovarské-
ho kraje a Hospodářské komory ČR. V poslední době 
však nemáme pocit, že by vláda brala tyto informace 
při svém rozhodování v potaz,“ dodal Tomáš Linda, 
předseda představenstva KHK KK. 
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Starostové a zástupci obcí 
se seznámili s možnostmi využití 
krajské digitální technické mapy
Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodář-
skou komorou připravil v závěru listopadu společné 
setkání se zástupci měst a obcí v regionu, aby je in-
formoval o aktuálním stavu přípravy digitální tech-
nické mapy (DTM). Využití mapy zjednoduší stavební 
řízení, usnadní správu a vedení pasportů, bude obsa-
hovat podklady pro projekční a investiční správu sta-
veb i správu majetku. Obcím pomůže rovněž v oblasti 
krizového řízení. 

„Přípravě digitální technické mapy se věnujeme už 
několik let a to velmi intenzivně. S více než stovkou 
obcí máme zasmluvněný vztah a snažíme se pokrýt 
co největší území kraje.  V tomto ohledu je náš kraj 
velmi progresivní, a proto počítáme s tím, že bude-
me schopni podle požadavku státu digitální technic-
kou mapu spustit k 1. 7. 2023,“ uvedl Vojtěch Franta, 
náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Ten také 
představil další aktivity Karlovarského kraje souvise-
jící s digitalizací a rozvojem informačních technolo-
gií. „Kraj pracuje v současnosti na novém moderním 
webu, protože původní informační portál už je značně 
zastaralý. Nový by měl být k dispozici na jaře příštího 
roku. Připravujeme strategii informačních techno-
logií celého regionu, chystáme digitalizaci procesů 
v rámci krajského úřadu, abychom usnadnili komuni-
kaci s občany i obcemi, vznikne nový majetkový por-
tál s dotací z EU,“ dodal Vojtěch Franta.
Jednatel společnosti Georeal  Karel Vondráček se-
známil představitele obcí s funkcí a výhodami DTM, 
mezi které patří jednodušší získávání údajů  o tech-
nické a dopravní infrastruktuře a lepší plánování in-
vestic. Starostové se zajímali o případnou návaznost 
mapy na správu dat v katastru nemovitostí, ale také 
o zákonné povinnosti, které obce v souvislosti s DTM 
mají. Základní povinností obce je registrace v infor-
mačním systému, obce jsou ale také zodpovědné za 
kvalitu dat. Kraj kromě vybudování digitální technic-
ké mapy pořídí hardware a software, potřebná data a  
v provozní fázi bude zajišťovat správu, údržbu a aktu-
alizaci DTM.
„Digitální technická mapa je užitečnou službou pro 
města a obce celého regionu, ale také pro projektan-
ty, investory, správce sítí. Poslouží taktéž lidem, kteří 

se například chystají ke stavbě domu.  Jde o velký po-
sun především v digitalizaci stavebního řízení,“ uvedl 
Petr Vašta, předseda dozorčí rady a garant techno-
logické sekce Krajské hospodářské komory Karlovar-
ského kraje.
Provoz digitální technické mapy by měl odstartovat 
od 1. července 2023, pokud nedojde ze strany státu 
k posunu termínu. Náklady spojené s jejím provozem 
bude hradit stát prostřednictvím krajů.
První podklad pro digitální technickou mapu regionu 
vznikl v roce 2013 jako součást Digitální mapy ve-
řejné správy. Útržkovitý mapový podklad byl v této 
fázi vytvořen konsolidací existujících map správců 
sítí RWE, ČEZ, O2. Kraj založil nový datový sklad pro 
nové podrobné body, zpracoval jednotnou metodiku, 
značkový mapový klíč. Postupně se uzavíraly smlouvy 
o spolupráci s obcemi, které na svém území vydávaly 
vyhlášku o vedení technické mapy obce. V roce 2020 
vyšla  novela zákona o zeměměřictví s novým termí-
nem o digitální technické mapě kraje a obcí. Vznik-
la povinnost krajů vybudovat DTM do konce června 
2023.
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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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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.


