VALNÁ HROMADA APR
BŘEZEN 2005

I.

VALNÁ HROMADA APR

17. března 2005 se v zasedacím sále projektového ateliéru Bazenservis v Praze
8 – Kobylisích uskutečnila volební valná hromada APR s účastí 19 osob.
Předseda představenstva APR vystoupil s rekapitulací činnosti APR v minulém
období – co se nám povedlo i to, v čem jsme zrovna úspěšní nebyly. Text projevu
uvádíme v plném znění v článku „Mým národům“. Hlavní náplní valné hromady byla
volba nového představenstva a dozorčí rady na následující dva roky. Členové volili
předsedu představenstva (jeden kandidát), 6 členů představenstva (8 kandidátů) a 3
členy dozorčí rady (4 kandidáti). Závěrečné Usnesení valné hromady uvádíme v plném
znění.

II.

„MÝM NÁRODŮM“ ANEB ZPRÁVA PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA APR K VALNÉ HROMADĚ APR DNE 17.
BŘEZNA 2005

Dovoluji si před Vás předstoupit se závěrečným bilancováním výsledků
činnosti APR za poslední rok.
Představenstvo APR pracovalo od roku 2003 ve složení:
Předseda APR: Marousek Luděk, ředitel Sportovišť m. Chrudimě
Členové představenstva:
Koubek Aleš, soukromý podnikatel, dlouholetý sekretář APR
Mirovský Tomáš – Palestra
Port Pavel, soukromý podnikatel
Příplatová Karolina – ředitelka a majitelka f. ETH
Šmíd Milan – projektant bazénových technologií
Veselý Miroslav – vedoucí Vodního Ráje v Jihlavě
Dozorčí rada APR:
Cymbalista Václav – soukromý podnikatel
Pospíchal Zdeněk – VUT Brno
Štícha Rostislav – ředitel a majitel f. Saunatop Kutná Hora
Všichni členové s výjimkou Zdeňka Pospíchala pracovali v souladu se svými
časovými možnostmi. Zdeněk Pospíchal se od svého zvolení již na žádném zasedání
neukázal a nevyvíjel žádnou činnost. Představenstvo společně se zástupci dozorčí
rady se během roku sešli na šesti zasedáních, ostatní jednání a schvalování se řešilo
korespondenčně, převážně pomocí e-mailů. Tím se zajistila operativnost
v rozhodování s minimalizací nákladů a šetřením času všech členů.
Podívejme se nyní na akce roku 2004
24.2.2004 jsme uspořádali seminář pod názvem: “Výstavba a provoz koupališť a
regeneračních zařízení“. Seminář byl určen hlavně pro starosty a zástupce měst

z celé republiky. Seminář proběhl zde v Praze a zúčastnilo se ho kolem 130 zájemců.
Proto lze výsledek,díky ohlasu zúčastněných,pokládat za velmi úspěšný.
Na Valnou hromadu APR 27. března 2004 v Praze přišlo 10 členů APR. Tradičně
malý zájem lze přičítat tomu, že nebyla spojena s žádnou doprovodnou odbornou akcí,
ani nebyla volební.
V dubnu 2004 se zástupci APR Marousek a Koubek zúčastnili jednání
partnerské organizace Akubas ve Staré Lesné na Slovensku , kde byli srdečně přijati.
Na jednání zazněl z úst našich zástupců návrh vytvořit nadnárodní sdružení složené
z APR, AKUBAS a ABAS. Slovenská strana vyslovila okamžitý souhlas, naše
představenstvo krok zástupců schválilo, odezva ze strany ABAS nebyla dodnes a tak
tato aktivita vyzněla opět naprázdno.
V termínu 4. – 5. 5.2005 připravila APR tradiční jarní konferenci do Hradce
Králové na téma „Ochrana majetku návštěvníků a provozovatelů koupališť, saun a
ostatních regeneračních zařízení“. Přestože nám téma připadalo zajímavé, ohlas od
našich členů a dalších potenciálních účastníků byl natolik malý, že byla konference
nakonec v tomto termínu zrušena s tím, že se ji pokusíme uspořádat v termínu, kdy je
pro bazénáře připravováno méně konkurenčních akcí. Uvolněného termínu jsme
využili aktuálně k uspořádání jednodenního semináře k nové vyhlášce pro bazény a
sauny, která začala platit od dubna 2004 a představovala tak legislativní novinku. Naše
APR měla v tvůrčím týmu při tvorbě vyhlášky své dva zástupce a proto mohl být
výklad jejich ustanovení zasvěcený. Akce se uskutečnila zde v Praze v této zasedací
místnosti a proto mohla být všem účastníkům nabídnuta bezplatně.
21. – 22. září 2004 jsme uskutečnili v hotelu Černigov v Hradci Králové
odloženou konferenci „Ochrana majetku návštěvníků a provozovatelů koupališť, saun
a ostatních sportovních a regeneračních zařízení“. Přes propagaci zajišťovanou
v době prázdnin se nám podařilo zaplnit přednáškový sál (celkem 65 registrovaných
osob). Potěšitelné bylo, že na rozdíl od jiných obdobných akcí byl i druhý den přijat ze
zájmem účastníků. Na akci jsme pozvali paní Ratajovou z MZd ČR a s ní diskutovali,
jak se projevuje nová bazénová vyhláška v praxi. Paní Ratajová nabídla pomoc v jedné
z bolestí provozovatelů v podobě velice nízké povolené hodnoty zákalu na bazénech
za předpokladu, že APR předloží statisticky zpracované výsledky měření prováděné
na bazénech. Přes opakovanou výzvu ale naši provozovatelé této možnosti nevyužili –
obdrželi jsme údaje jen od tří provozovatelů.
Tradiční zahraniční exkurze nás v roce 2004 zavedla v říjnu na Kypr. V týdnu od
16. do 23. 10. jsme uspořádali letecký zájezd na kyperské aquaparky a wellnesscentra.
V rámci akce jsme navštívili tři největší koupaliště na Kypru – v Limassolu, Ayia Mape
a v Pafosu a jako oficiální delegace byli přijati starosty Larnaky a Limassolu. Podařilo
se nám navázat kontakty s místními provozovateli a doufáme, že již brzy budou mít
zájemci z řad našich členů možnost využít výsledky těchto kontaktů v podobě praxí na
kyperských zařízeních. Výrazný vliv na úspěch celé akce měl i hlavní organizátor
programu – Dr. Vladimír Švejda, kterému patří dík všech spokojených účastníků.
Ukázku z akce jste mohli shlédnout na videu na počátku dnešní valné hromady.
APR se v roce 2004 podařilo navázat kontakt s informačním centrem ČKAIT,
jehož výsledkem byl listopadový jednodenní seminář ČKAIT na téma „Výstavba
bazénů a koupališť“, na kterém APR zajišťovala odborný program. Jeho úspěch byl
takový, že po dohodě s ČKAIT bude vytvořen cyklus seminářů na toto téma s půlroční
periodicitou. Druhý seminář se uskutečnil právě včera se stejným úspěchem jako
první, další je naplánován opět na podzim letošního roku. Finanční význam tyto akce

sice pro APR nemají, vytváří ale vztah mezi těmito organizacemi, jejichž přínos
můžeme ocenit v následujících letech.
19. – 20. listopadu 2004 jsme uskutečnili již tradiční předmikulášský seminář na
plaveckém areálu Relax Vajgar v Jindřichově Hradci. Kromě informací, filmů a fotek
z Kypru nás jako vždy čekalo příjemné prostředí, výborné jídlo a pití, prohlídka nově
postaveného venkovního aquaparku, ale i koupání, saunování a masáže. Součástí
akce bylo i oficiální rozloučení s naším bývalým předsedou a ředitelem Relax Vajgaru
Lojzou Cihlou, který odcházel do důchodu.
V listopadu 2004 jsme obdrželi smutnou zprávu – dne 22.11. 2004 nás navždy
opustil zakládající člen APR, jeho čestný předseda Ing. Milan Vocel CSc. Pohřbu se na
APR zúčastnila i reprezentace APR. Milan Vocel představoval pro nás vždy člověka
přímého čestného a spolehlivého, specialistu na problematiku saun, pro kterou měl
statut soudního znalce. Do poslední chvíle nám pomáhal v práci pro saunaře, psal i
odborné články a vyučoval na ATVS Palestra. Vždy hájil zájmy tohoto oboru a APR.
Jeho odchod byl i pro nás velkou ztrátou.
Možná vypadá seznam aktivit trochu „macešský“ k našim masérům. Měli jsme
snahu nabídnout prostor pro pořádání akcí v rámci uváděných aktivit. Je tím
jednodušší organizace při zajišťování sálu, ubytování i stravování. Stejně byla
nabídnuta možnost uspořádat menší půl nebo celodenní akce zde v těchto prostorách,
nabídka se ale nesetkala s žádným ohlasem. Maséři se mohli zúčastnit i speciálních
programů v rámci otevíráni provozovny Buď fit v Praze 13.11.2004, či speciálního
školení metody AMMA – japonská masáž vsedě a v oděvu, které se uskutečnilo 27. –
28. 11. 2004. Řada dalších vzdělávacích akcí připravených našim členem – školou
Palestra je nabízeno prostřednictvím APR a to se slevou. Ohlas ze strany našich
masérů ale bývá minimální nebo žádný.
K dalším aktivitám APR v roce 2004 :
APR pokračovala ve své činnosti pro Hospodářskou komoru ČR jako oborové
informační místo pro maséry. Hlavní tíha této aktivity byla na T. Mirovským a
A.Koubkovi.
APR navázala spolupráci s vydavatelstvím Roofpress, jehož výsledkem je, že
od listopadu 2004 dostávají všichni naši členové v rámci svého členství nový časopis
Bazény a sauny. V roce 2004 byl vydáván čtvrtletně, v letošním roce bude vycházet
jako dvouměsíčník. Naši členové mají možnost využít slevy v případě inzerce
v časopisu – inzerce musí být ale řešena přes sekretariát APR. V časopisu budou
vycházet i reportáže ze zajímavých akcí uspořádaných naší asociací – příkladem je
exkurze na kyperské aquaparky v únorovém čísle časopisu. V časopise se uveřejňují i
termíny našich akcí, které jsou přístupné také pro nečleny APR. Naši členové naopak
přispívají do časopisu svými odbornými články.
APR vydala v roce 2004 5 Zpravodajů APR a 3 e-mailové Zpravodaje APR. Je
škoda, že nemáme na všechny členy potřebné e-mailové spojení. Z řady dříve
uváděných adres se nám e-mailový zpravodaj APR vrací jak nedoručitelný. Uvítali
bychom, pokud by se podařilo dát dohromady celý opravený adresář, aby bylo možné
všechny informace předávat rychle a výrazně levněji – jedno vydání Zpravodaje APR
nás vychází při dnešních cenách kopírování a poštovného jen v nákladech na 1.300,- 1600,- Kč. Vydání e-mailového zpravodaje APR nemá žádné materiální náklady.

V loňském roce jsme vytvořili „staronovou“ novinku – členské legitimace. Do
nich budou vylepovány po zaplacení příspěvků známky a takováto legitimace
umožňuje využívat slev, které nabízejí naši někteří členové APR pro ostatní členy APR.
Zatím jsou nabízeny jen právnickými osobami, které jsou uváděny ve Zpravodaji APR.
Možná by se mohli přidat i další – provozovatelé či maséři. Tento systém funguje u
AKUBASu na Slovensku, kde je dokonce na členský průkaz vstup do členských
bazénů zdarma. Podaří se nám vytvořit podobný model?
APR i v roce 2004 byla přidruženým členem ČSTV. Pomocí tohoto silnějšího
partnera jsme se snažili prosadit snížení DPH pro vstupné do areálů ze základní sazby
na sníženou 5 % sazbu. Někteří naši členové využili i smlouvy mezi ČSTV a
organizacemi OSA a INTERGRAM. Bohužel tvar této smlouvy nelze plně využít na
všech našich areálech a pro všechny naše členy. Na letošní rok ještě informaci o
obnovení smluv nemáme, budeme vás ale informovat prostřednictvím Zpravodaje
APR.
V roce 2004 jsme začali s rekonstrukcí www stránek APR na nové vlastní
doméně www.aprcz.cz. Stránky dosud navštívilo přes 4.700 čtenářů. Pro členskou
základnu i ostatní zájemce by měli být místem nejen informací o našich aktivitách, ale i
odborných informací z oborů zájmu APR. Díky nově umístěným odkazům
předpokládáme, že počet čtenářů se bude nadále zvyšovat.
Podívejme se nyní na úkoly stanovené představenstvu Valnou hromadou v roce 2004 :
a)

VH APR uložila představenstvu zvát na akce pořádané APR členy ABASU za
stejných podmínek jako mají členové APR ( cena , informační materiály atp)
Úkol stanovený VH byl splněn, materiály pro členy ABAS byly distribuovány do
sekretariátu ABASu, nemohli jsme ale ovlivnit další distribuci. APR používala
svého adresáře provozovatelů k obesílání i nečlenů, databázi ABASu ale nemá
k dispozici.

b)

VH APR nesouhlasí se vstupem do ABAS za podmínek stanovených ABAS
29.11.03 zaslaných představenstvu APR
APR v duchu usnesení VH hájila zájmy na jednání se zástupci ABASu v únoru
2005.

c)
-

VH APR ukládá představenstvu APR jednat o sloučení obou asociací formou
vytvoření jedné asociace a to za podmínek :
vytvoření nových stanov sloučením stávajících a jejich doplněním
vytvoření nové struktury členských příspěvků a určení jejich výše
vytvoření řídícího orgánu výhradně z nezávislých členů (bez zástupců
výrobců,dodavatelů,vč. projektantů a mediálních zástupců)- vyloučení střetu
zájmů .
netrvá na svém registrovaném názvu pro nový název sloučené asociace
okamžitě zaslat usnesení z VH APR do sekretariátu ABAS

K oficiálnímu jednání mezi APR a ABAS (kromě setkání jednotlivých
představitelů) došlo na společném zasedání představenstev ABAS a APR dne 25.1.
2005 v Praze za přítomnosti : Císař, Kouba, Šťastný, Chalupa, Marousek, Veselý,
Koubek , Šmíd
Z jednání vzešlo toto usnesení :

„Představenstva si vzájemně vysvětlila svá stanoviska ke vztahům mezi oběma
asociacemi. Zástupci APR zůstávají na svém jednotném stanovisku vhodnosti
sloučení obou asociací. Zástupci ABAS trvají na vytvoření jednotné asociace za
podmínek dříve stanovených.
Návrhem k další možné spolupráci bylo koordinace činnosti obou asociací.
APR zvolila jako svého koordinátora A.Koubka. ABAS ústy svého presidenta určuje
jako koordinátora E.Chalupu s tím, že návrh nechá schválit představenstvem“
Do dnešního dne neobdržela APR oficiální potvrzení ABASu o určení
koordinátora akcí a předpokládáme, že stav bojkotování jakékoliv spolupráce bude ze
strany některých osob ve vedení ABASu i nadále pokračovat.
Dnešní valná hromada je volební. Na ní máte právo si zvolit nové
představenstvo a dozorčí radu a formou usnesení stanovit i další směr a priority
činnosti APR do dalšího období. Situace pro nové vedení nebude jednoduchá. Bude
muset čelit konkurenčnímu tlaku i různým projevům nepřátelství, složitě vysvětlovat,
proč naše maličké území má stále dvě organizace stejného druhu a proč už jsme se
nespojili. Ale ke spojení dvou nelze dojít, když jeden z partnerů tomu brání.
Nepřátelský postoj a šíření pomluv má za cíl podkopávat naši členskou základnu.
Naše nejednotnost brání rozvoji vztahů s partnerskou organizací na Slovensku,
i jednání s dalšími partnery a státními orgány zde u nás.
Stejně bolestivé je i neustálý růst provozních nákladů činnosti. APR má již po
čtyři roky neměnnou výši, vyrovnanost rozpočtu se ale daří jen s nejvyššími obtížemi.
Dovoluji si proto navrhnout, aby pro rok 2006 byl navýšen členský příspěvek pro
právnické osoby na 5.000,- Kč ročně.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým spolupracovníkům z končícího
představenstva a dozorčí rady za jejich činnost ve vedení asociace, všem našim
členům za jejich podporu a popřát našim nástupcům ve vedení hodně úspěchů a
radosti v další činnosti ve prospěch APR.
V Praze dne 17. března 2005

III.

Mgr. Luděk Marousek
předseda představenstva APR

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY APR PRO VALNOU HROMADU

Komentář k hospodaření APR za rok 2004
Rozpočet
APR účtuje v jednoduchém účetnictví, proto se v hospodaření projevuje negativní vliv
pohledávek

Likvidní pohledávky:
Kyperské aquaparky 66.900,-Kč. Komplikace vznikla odhlášením 4 přihlášených
týden před odletem, dvou přihlášených dva dny před odletem v situaci, kdy byl zájezd
uhrazen cestovní kanceláři za celou původně přihlášenou skupinu:
Jindřichův Hradec seminář -

2.820,- Kč

Hradec Králové konference InMP -

2.000,- Kč
2.000,- Kč

Vyčíslené pohledávky nejsou ohroženy
Sekretář předloží DR a představenstvu APR zprávu o stavu pohledávek
k 31.4.2005
Při započetí pohledávek budou akce ziskové sumou 58.000,- Kč
a) Rozpočet administrativních prací a technického zabezpečení byl v zásadě
dodržen. Členské příspěvky jsou o 4.000,- Kč nižší oproti předpokladu a výdaje
vyšší o 1.000,- Kč
Ztráta na finančních prostředcích je kromě pohledávek způsobena:
a) nižší ziskovostí akcí při zachování výše fixních nákladů (sborníky, pozvánky,
nájmy sálů atp.)
b) zvýšením cen vstupů (energie, spoje, ........)
Stav finančních prostředků ke 14. 3. 2005 je 227tisíc Kč.
DR APR ukládá sekretáři připravit daňové přiznání
požadovaných příloh a toto v řádném termínu odevzdat FÚ.
V Praze dne 17. března 2005

IV.

včetně

zákonem

R.Štícha , V.Cymbalista

USNESENÍ VALNÉ HROMADY APR KONANÉ 17. BŘEZNA
2005:
1. Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Dr. Milan Dvořák, Karel
Koutecký
2. Valná hromada zvolila volební komisi ve složení Petr Cihla, Jiří Skočdopole
3. Volby předsedy, představenstva a dozorčí rady:

předseda:
představenstvo:
dozorčí rada:

Miroslav Veselý
Tomáš Mirovský, Zbyněk Holeksa, Pavel Prokšík,
Aleš Koubek, Karolina Příplatová, Milan Šmíd
Radek Štícha, Martin Mrštný, Václav Cymbalista

Odevzdaných platných volebních lístků bylo 17. Valná hromada dodatečně
schválila účast ve volbách dvou dodatečně příchozích členů.
4. VH byla přednesena zpráva předsedy představenstva Luďka Marouska, která je
přílohou usnesení.
5. VH byla předložena zpráva dozorčí rady, která je přílohou usnesení.
6. VH byl předložen návrh rozpočtu na rok 2005. Rozpočet předložil ing. Aleš
Koubek, sekretář asociace, je koncipován jako vyrovnaný bez vlivu inflace. Viz
příloha.

7. VH představenstvu ukládá stabilizaci členské základny a pokračování
v dosavadní spolupráci s ostatními asociacemi.
8. Ve věci sloučení APR a ABAS trvá VH na podmínkách stanovených předchozí
VH ze dne 27.3.2004. V případě změny podmínek přístupu ze strany ABAS
pověřuje VH představenstvo k jednání o podmínkách sloučení asociací.
9. VH stanovila navýšení členských příspěvků od roku 2006:
- fyzické osoby
- školy
- provozovatelé
- právnické osoby

1.000,- Kč
1.800,- Kč
2.000,- Kč
5.000,- Kč

Členský příspěvek bude rozdělen na základní příspěvek a poplatek za
informační servis. Metodiku rozdělení zpracuje představenstvo APR do října 2005.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
V Praze dne 17.3.2005

V.

Za návrhovou komisi: Dr. Milan Dvořák v.r.
Karel Koutecký v.r.

ROZPOČET APR PRO ROK 2005

Plánované příjmy:
členské příspěvky ............................................
akce – konference, semináře, zájezd ..............

200.000,- Kč
500.000,- Kč

příjmy celkem ..................................................

700.000,- Kč

Plánované výdaje :
zpravodaj APR .................................................
30.000,- Kč
internet – zpracování údržba ............................ 25.000,- Kč
administrativa ................................................... 125.000,- Kč
akce ..................................................................
450.000,- Kč
účetnictví ...........................................................
15.000,- Kč
ostatní výdaje ....................................................
30.000,- Kč
výdaje celkem ...................................................

700.000,- Kč

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, bez vlivů inflace.
V Praze dne 17. 3. 2005

Ing. Aleš Koubek, sekretář APR

