KONFERENCE APR VYŠKOV – BRNO KRAVÍ HORA
11. – 12. května 2010
Milan Šmíd – Asociace pracovníků v regeneraci

Celkem 132 účastníků měla konference APR, která proběhla v květnu 2010
v konferenčních sálech hotelu Dukla ve Vyškově s večerním programem v aquaparku
Vyškov a druhý den v areálu koupaliště v Brně na Kraví Hoře. Pořádající Asociace
pracovníků v regeneraci připravila pro tentokrát program do dvou přednáškových
sálů lišící se v přednášené odbornosti.

V menším sále si výživoví poradci povídali o nových trendech ve správné
výživě, korekci hmotnosti a formování postavy, převažující bazénáři a pracovníci
wellness zabrousili do oblasti paragrafů a norem.

V přednáškách byli účastníci seznámeni s návrhem nové připravené vyhlášky
pro provoz bazénů a saun a s pozorností vyslechli i informace o aplikaci autorského
zákona při produkci hudebních děl na provozovnách bazénů a wellness praktikované
organizacemi OSA, INTERGRAM a OASA. Získali přehled novel používané legislativy
v oblasti výstavby a stavebnictví, hygienických předpisů, bezpečnosti a ochrany
zdraví, živnostenského zákona a dalších v praxi používaných i systému technických
norem pro bazény, solária a wellness provozy.

Debata se rozproudila i při přednáškách o legislativních aspektech umístění
bezpečnostních kamer v provozech a zvláště kolem nové normy pro bezpečnost na
bazénech, koupalištích a aquaparcích (tzv. norma o plavčících). Zde jsme mohli podat
opravdu nejúplnější informace – zástupci APR byli v týmu připravující znění normy a
jako podklad pro tvorbu normy sloužil doporučený standard „Bezpečnost na
koupalištích“připravený našimi odborníky z APR.

Na aquaparku ve Vyškově pak byl pro všechny účastníky konference připraven
večerní program – pro zájemce koupání nebo exkurze do bazénového podsvětí –
technologie. Úspěch slavil i kobercový curling a málokdo si nechal ujít dobroty
večerního rautu. Ale hlavně se debatovalo – vyměňovali zkušenosti ale i úsměvy a
žertíky mezi převážně pánskými bazénáři a dámskou částí výživářů.

Druhý den se bazénáři přesunuli na exkurzi do Brna na Kraví Horu a výživoví
poradci pokračovali v přednáškách ještě celé dopoledne.

Kdo se této konference nezúčastnil, má důvod k lítosti. Podařilo se zde
soustředit opravdové kapacity, které umí své posluchače oslovit a zaujmout. U
výživářů tak zvučná jména jako Prof.ing.V.Bunc z FTVS UK, Doc.ing.A.Horna
z Univerzity T.Bati, MUDr.K.Cajthamlová, Ing.I.Mach a další. Bazénáři si pozvali pro
přednášku o hygieně J.Ratajovou z Min. zdravotnictví a Mgr. A.Faladovou z Min.
kultury, odboru autorského práva. Dále přednášeli M.Veselý – předseda APR a ředitel
Vodního Ráje v Jihlavě, Karel Koutecký – místopředseda APR a ředitel plaveckého
bazénu v Sokolově, Ing. Lubomír Matoušek – ředitel bazénu STEZA Zlín, Ing. Milan
Šmíd – místopředseda APR a jednatel společnosti Bazény a wellness s.r.o. a Tomáš
Mirovský – člen představenstva APR a člen kolegia rektora VŠTVS Palestra. Všichni
účastníci si domů odnesli i společný sborník přednášek z obou částí konference.
Poděkování za úspěšný průběh konference patří celému přípravnému týmu,
hostitelským bazénům z Vyškova a Brna – Kraví Hory, všem přednášejícím i všem
účastníkům, že přijeli a vytvořili příjemné debatující prostředí plné pohody.
Podíváte-li se do fotogalerie na těchto internetových stránkách (www.aprcz.cz),
naleznete zde řadu fotografií i z této naší akce, a to jak z průběhu konference, tak
z doprovodných programů. K jednotlivým snímkům můžete vkládat své komentáře a
provádět jejich hodnocení.

