E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI
ÚNOR 2006

I.

ÚVOD

Letošní zima je opravdu urputná. Přeje milovníkům zimních radovánek,
méně již provozovatelům letních koupališť s obavou, jak ten jejich bazén přečká
toto nezvykle dlouhé silně mrazivé období.
Dostáváte do svých počítačů první letošní e-mailový zpravodaj APR, který
následuje v poměrně rychlém sledu za svým „starším bratříčkem“ –
Zpravodajem APR v listové podobě, který poštou odcházel počátkem února.
Doba je ale rychlá a některé akce nepočkají. Pokusíme se vás o nich nyní
informovat.
Upozornění: Chystá se monotematický e-mailový zpravodaj APR speciál na
téma „Bermudy na bazénech“. Své příspěvky na toto téma můžete zasílat na
apr@seznam.cz nebo využít rubriku „poradenství“ na internetových stránkách
www.aprcz.cz. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho uveřejněním v tomto
e-mailovém zpravodaji APR speciálu a příp. na www.stránkách.

II.

ČLENSTVÍ V APR A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2006

Členové APR, kteří dosud neuhradili členský příspěvek na rok 2006, mají
poslední příležitost pro možnost využívání členských výhod APR i v letošním
roce. Ti, kteří již uhradili, obdrželi poštou společně se Zpravodajem APR O1 i
dvě volné vstupenky na veletrh Sportec 2006, který se koná 22. – 24. února na
PVA v Letňanech.

A JAKÉ JSOU DALŠÍ HLAVNÍ VÝHODY ČLENSTVÍ?
•

bezplatný odběr časopisu Bazény a Sauny

•

Zpravodaj APR a e-mailový zpravodaj APR s informacemi o dění v oblasti
koupališť a regenerace
informace o legislativních změnách a možnost prostřednictvím APR u
některých chystaných předpisů ovlivnit i jejich znění (APR spolupracuje
s MZd na jejich přípravě)
slevy na všech akcích pořádaných APR

•
•
•

slevy na školeních a kurzech pořádaných smluvními školícími zařízeními
MŠMT

•

slevy na regeneračních akcích a víkendových ozdravných pobytech
pořádaných smluvními partnery APR

•

bezplatná reklama ve Zpravodaji APR a e-mailovém zpravodaji APR

•

sleva na inzerci v časopisu Bazény a Sauny podanou přes sekretariát APR

•

sleva na výstavní prostory u tematických výstav s partnerstvím APR - v roce
2006 se jedná prozatím o výstavy SPORTEC 2006 a novou výstavu
WELLNESS

•

slevy na výrobky a služby smluvních partnerů APR – jejich seznam je uváděn
ve Zpravodaji APR a v e-mailovém zpravodaji APR a stále se rozšiřuje

Valná hromada APR v březnu 2005 rozhodla o úpravě členských příspěvků
APR od roku 2006 takto :

III.

- fyzické osoby

1.000,- Kč

- školy

1.800,- Kč

- provozovatelé

2.000,- Kč

- právnické osoby

5.000,- Kč

VÝSTAVA SPORTEC 2006

Jak už jsme Vás informovali ve Zpravodaji APR 01, Asociace pracovníků
v regeneraci se dohodla se společností Terinvest, pořadatelem výstavy
SPORTEC 2006, o spolupráci na této výstavě a vzájemné propagaci. APR
připraví pro výstavu doplňkový odborný přednáškový program.
Výstava SPORTEC 2006 je zaměřena na výstavbu, zařízení a údržbu
sportovišť. Je proto určena spíše pro odborníky z této oblasti než pro laickou
veřejnost (koncového uživatele služeb). Její návštěva může být právě proto
přínosná naší členské základně.
Letošní 2. ročník je rozšířen o „mokrou zónu“ bazénů, vířivek a saun.
Výstava se uskuteční 22. - 24. února 2006 ve výstavním areálu PVA v Praze –
Letňanech. Členové APR se zaplacenými členskými příspěvky pro rok 2006
obdrželi 2 volné vstupenky.
Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě stánku naší asociace na této výstavě
– stánek 6A39, hala č. 6.

IV.

SEMINÁŘE APR NA VÝSTAVĚ SPORTEC

V průběhu výstavy SPORTEC dne 23. února 2006 se od 10 do 13ti hodin na
výstavišti v Praze 9 – Letňanech uskuteční tyto semináře:
1. Umělé trávníky – budování a údržba
2. Kategorizace koupališť České republiky
3. Sanitace bazénové vody – tradiční i netradiční metody
4. Než začneme stavět bazén – praktické informace pro investory
a projektanty
Vstupné na semináře je zdarma v rámci účasti na výstavě Sportec

V.

SEMINÁŘ APR PRO MASÉRY
Asociace pracovníků v regeneraci si Vás dovoluje pozvat na seminář:
NETRADIČNÍ ZPŮSOBY A FORMY REGENERAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽE,

který se uskuteční ve čtvrtek dne 9. března 2006 od 10 hodin v zasedacím
sále projektového ateliéru Bazenservis v Praze 8, Nad Šutkou 41 E a příp.
v prostorách masérny MasKa ve stejném objektu.
Program semináře:
1) Přednáška „Netradiční způsoby a formy regenerační a sportovní masáže“
s ukázkou
2) Prezentace výrobků pro masáže těla (oleje, gely, emulze atd.) s možností
nákupu za velkoobchodní ceny
3) Prezentace výrobce
masážních židlí

přenosných

masážních

stolů

a

NOVINKY -

4) Diskuze nejen k tématu přednášky
Účastnický poplatek: dobrovolný příspěvek na občerstvení 20 Kč.

VI.

VALNÁ HROMADA APR

Představenstvo APR v souladu se Stanovami APR svolává Valnou hromadu
všech členů APR, která se uskuteční ve čtvrtek dne 9. března 2006 od 14ti hodin
v zasedacím sále projektového ateliéru Bazenservis v Praze 8 – Kobylisích, Nad
Šutkou 41. Právo účastnit se Valné hromady mají všichni členové APR
registrovaní jako fyzické osoby, resp. 1 zástupce provozovatele či právnické
osoby. Způsob zastupování a hlasování za nepřítomného člena APR je uveden
ve stanovách APR – jejich znění je uvedeno na internetových stránkách APR –
www.aprcz.cz, příp. zájemci bez možnosti internetového připojení mohou získat
znění stanov v sekretariátu APR od Ing. Koubka.
Program Valné hromady:
1. Volba mandátní a návrhové komise
2. Zpráva předsedy představenstva APR o činnosti asociace v roce 2005
3. Zpráva o hospodaření APR (sekretář a DR APR)
4. Plán činnosti APR na další období
5. Diskuze a závěr
Valná hromada je vrcholným orgánem naší organizace a právo účasti mají
všichni členové. Valná hromada stanovuje další směry činnosti asociace na
další období, má právo volit i odvolávat členy představenstva a dozorčí rady.
Stanovuje výši členských příspěvků. Určuje úkoly představenstvu na období

mezi jednotlivými zasedáními Valné hromady. Účastí na Valné hromadě
získáváte možnost veřejného ovlivnění chodu asociace, aby sloužila své členské
základně, tedy i Vám.
Dovolil bych si požádat naše členy, aby mám předali informaci, jestli se
Valné hromady zúčastní. Zprávu zašlete e-mailem na adresu: apr@seznam.cz.
Zjednodušíte nám tím přípravu akce. Děkuji.
Možné způsoby dopravy k místu konání Valné hromady APR:
MHD: ze stanice Metra C Kobylisy, východem bližším zadnímu vozu ze směru
z centra, výstup bus směr Chabry, pěšky kolem rohu domu s provozovnou
Kodak - cca 30 m.
AUTO: Směrem z magistrály přes Trojský most (Most Barikádníků) ulicí
v Holešovičkách. Na mimoúrovňové křižovatce u Vychovatelny podle bílé
směrovky směr „Kobylisy“, která Vás navede do ulice Zenklova a podél tram.
kolejí vzhůru do kopce. Přes světelnou křižovatku rovně, po pravé ruce
modrooranžově pruhovaný dům, za ním hostinec U Hofmanů, odbočit doprava
do ulice Vršní a zaparkovat. Pěšky vejít do vnitrobloku po levé ruce.
Směr od Teplic nebo Hradce Králové – bílé směrovky „Kobylisy“, kolem
Katastrálního úřadu a zde zaparkovat. Vejít do vnitrobloku po levé ruce za ulicí
Vršní.
Pro snadnou orientaci v nejbližším okolí uvádíme i mapku s označeným
místem konání. Ve stejném místě se koná i seminář masérů, na který tato Valná
hromada navazuje.

VII.

KURZY NA ATVS PALESTRA

Na všechny kurzy a semináře se vztahuje sleva 10 % ceny (není-li uvedeno
jinak) pro registrované členy APR. Podrobné informace Vám podá pan Tomáš
Mirovský, tel. 603 887 419 e-mail: mirovsky@palestra.cz
Sportovní masér, cena: 4 800,- Kč
17. - 19. 2., 3. - 5. 3., 17. - 19. 3., 31.3 - 2. 4., a 14. - 16. 4. 2006 (víkendy)
20. – 26.2. a 13. – 19. 3. 2006 (intenzivní)
14. – 16. 4., 28. – 30. 4., 26. – 28. 5., 9. – 11. 6. a 23. – 25. 6. 2006 (víkendy)
29. 5. – 4. 6. a 19. – 25. 6. 2006 (intenzivní)
7. – 13. 8. a 21. – 27. 8. 2006 (intenzivní – prázdninový)
Obsluhovatel sauny, cena: 5 350,- Kč
3. - 9. 4. a 9. - 14. 5. 2006 (intenzivní)
Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení, cena 6 950,- Kč, pro
členy APR 6 255,- Kč
3. - 9. 4. a 9. - 14. 5. 2006 (intenzivní)
Provozovatel bazénů a koupališť, cena 7 250,- Kč, pro členy APR 6 525,- Kč
3. - 9. 4. a 9. - 14. 5. 2006 (intenzivní)
Cena obou „provozovatelských“ kurzů: 9 950,- Kč, pro členy APR 8 950,- Kč

VIII. MIMOŘÁDNÁ VÍKENDOVÁ NABÍDKA
Relaxační víkend s aqua-aerobicem ve Sporthotelu Vlašim, 24.- 26.března
2006. Čeká Vás 5 hodin cvičení (aqua aerobic, bod styling, balantes), podvodní a
aromaterapeutická masáž, kosmetika, sauna a relaxační večer. Ve Vlašimi Vás
přivítáme slavnostní večeří s přípitkem a pro každého máme milý dáreček.
Cena: 1.790,- Kč. Více informací a přihláška: www.aqua-aerobic.cz nebo
na tel: 777 699 004. SLEVA pro členy APR 15% !!!!

IX.

KURZY AQUA-FITNESS ACADEMY

Advanced 2 - jednodenní kurz 31. 3. 2006 - částka 2 200 Kč. Náplň kurzu:
anatomie, kineziologie, první pomoc a vodní záchrana. Materiály k samostudiu
anatomie a první pomoci na zkoušky Vám můžeme zaslat po uskutečnění platby
na náš účet.
Nabízíme proškolování zaměstnanců a zájemců samotných provozovatelů /
zaměstnavatelů - ve speciálně upravených a cenově zvýhodněných kurzech
přímo v objektu provozovatele nebo v Praze. Záleží však na počtu uchazečů
nebo podmínkách pro realizaci a provoz školení.
Zájemci kontaktujte Romanu Mlčochovou 777 61 55 98.
Sleva 15 % pro členy APR na pořádaných školeních.

X.

ŠKOLENÍ PLAVČÍKŮ

Zajistěte si vyškolené plavčíky pro letní sezónu. JPK Axis Jihlava pořádá
kurzy plavčíků v Jihlavě na plaveckém bazénu E.Rošického 6, 586 01 Jihlava
Termíny na I.pololetí 2006:
Cena kurzů - základní školení

7. - 9. 4. 2006 a 19. - 21. 5. 2006
„Plavčík junior“……… 2.400,-Kč
„Mistr plavčí“………… 4.500,-Kč
doškolení……………...

600,-Kč / 1 den

Kontakt: Mgr. Zbyněk Kovářů – mob. 605 259 636
Sleva pro členy APR - 15%

XI.

JARNÍ KONFERENCE APR V NÁCHODĚ

Asociace pracovníků v regeneraci připravuje na 11. – 12. května 2006
pravidelnou jarní konferenci na téma:
HANDICAPOVANÍ V PROVOZOVNÁCH KOUPALIŠŤ A REGENERAČ. ZAŘÍZENÍ
Bližší informace, přihlášky a program budou uvedeny v dalším Zpravodaji
APR a na internetových stránkách APR. Součástí konference bude i slavnostní
předání certifikátů bazénům a koupalištím, které se zapojily do projektu
kategorizace koupališť.

XII.

GRANT WELNESS - PALESTRA

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. získala grant
z Evropského sociálního fondu na vzdělávání pracovníků cestovního ruchu pro
oblast wellness. Projekt má umožnit vzdělání, popř. další vzdělání, pracovníkům
wellness center, které jsou součástí hotelových provozů v Praze.
Pilotní kurz je připraven jako jednoroční se zahájením v říjnu 2006 a bude
otevřen pro 30 studentů. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání a
jeho absolventi mohou postoupit do druhého roku celoživotního vzdělávání a
potom rovnou do třetího ročníku bakalářského studia a získat titul Bc. Školné na
první rok je hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu. Teoretická
výuka směřuje především k pochopení principu zakládání a fungování wellness
provozů s důrazem na jejich fungování v rámci hotelového provozu. Obsahová
náplň této části vychází ze čtyř základních zdrojů. Prvním z nich je program
bakalářského studia VŠTVS, obor Kondiční a sportovní specialista, druhým je
obsahová náplň rekvalifikačních kurzů, které VŠTVS pořádá. Třetím zdrojem
jsou podobné programy, které fungují v Kanadě. Posledním zdrojem jsou
výsledky dotazování, které VŠTVS provedla v pražských hotelích.
Informace: Tomáš Mirovský, e-mail: mirovsky@palestra.cz

XIII. KATEGORIZACE BAZÉNŮ
Od prosince 2005 probíhá mezi bazénovou veřejností nová akce vyhlášená
APR na konferenci v Hodoníně: kategorizace koupališť. V rámci ní je prováděno
hodnocení materiálové vybavenosti jednotlivých zařízení a na jeho základě se
přiděluje 1 - 5 hvězdiček. Dotazníky pro samovyhodnocení zasílá sekretariát
APR nebo je možné si je stáhnout z internetových stránek APR. Na
internetových stránkách www.aprcz.cz je v rubrice "kategorizace koupališť" již
instalován i formulář pro přímé vyplnění a zaslání potřebných údajů. Jeho
vyplněním pro kryté bazény nebo venkovní koupaliště Vás rovnou zařadí do
příslušné kategorie a přisoudí počet hvězdiček. V současné době je do akce
zapojeno již více jak 70 bazénů. Budeme velmi rádi, pokud se také s ostatními
zapojíte. Nic to nebolí, jde o to věnovat se on-line formuláři na internetu cca
5 – 10 minut. Účast není vázána členstvím v APR ani jiné organizaci.

XIV. BERMUDY V BAZENECH
Přetiskujeme dopis od p.Ing. Justové z bazénu v Náchodě k problematice,
která je republikově rozšířená po prakticky všech veřejných bazénech:
„Poslední dobou se na našem bazénu stále potýkáme s nepochopením
ustanovení našeho provozního řádu ze strany návštěvníků. Týká se to
požadavku, aby návštěvník měl plavky a ne šortky, bermudy či kraťasy.
Vzhledem ke špatným zkušenostem z letního koupaliště na dodržování tohoto
ustanovení na krytém bazénu trváme. Někteří návštěvníci totiž nosili kraťasy s
kapsami, ze kterých se do vody vyplavovala nečistota a které také používali na
jiný sport a nebyly tudíž čistě vyprané. Ani kraťasy z rifloviny nebyly výjimkou.
Ráda bych věděla, které bazény mají ve svém provozním řádu toto
ustanovení a trvají na jeho dodržování. Na některé z minulých konferencí se o
tomto problému mluvilo a vím, že se tím nepotýká jen náš bazén. Bylo by možné
učinit na členy asociace dotaz Vaším prostřednictvím? Opakovaným
argumentem stížností návštěvníků totiž je, že se s tímto ustanovením setkávají
poprvé, že na jiných bazénech do vody v šortkách, bermudách či kraťasech
mohou. Velmi Vám děkuji za pomoc. ing. Justová Jaroslava Sportovních zařízení
města Náchoda“
Rádi bychom vyvolali veřejnou diskusi na toto ožehavé téma. Napište
prosím svůj názor na tuto problematiku, jak se vám daří ji řešit či neřešit. Zajímal
by nás i názor hygienického dozoru, příp. i běžných návštěvníků areálu. Pro
veřejnou diskusi mámě připraven prostor na internetových stránkách APR:
www.aprcz.cz v rubrice poradenství. Chystáme z jednotlivých příspěvků i emailový zpravodaj APR – speciál. Těšíme se i na Váš názor.
Příspěvky prosím označujte názvem „Bermudy na bazénech“

XV. SLEVY PRO ČLENY APR
APR jedná s firmami sdruženými v naší asociaci o možnostech
poskytování slev na výrobky a služby pro ostatní členy APR. Jejich nabídka je
postupně uveřejňována ve Zpravodaji APR, e-mailovém Zpravodaji APR,
případně na internetu. Dosud došlo k dohodě s těmito firmami:
Alena Machová - sleva 10% na floating tel: 222 517 308,
e-mail: floating.machova@seznam.cz

mobil: 605 259 432

ALFAWELL - Wellness promotion na ploše 300 m2. Privátní a veřejné finské
sauny a infrakabiny, whirlpooly, parní a bylinné lázně, solné lázně,
soldos, solária, solárně-relaxační louky, aromaterapie pro
odpočívárny, saunová topidla. Kompletní realizace wellness center od
studie přes stavební práce po montáž technologií na klíč.
Sleva na kompletní sortiment 8 %.
Tel. 222 780 633 fax 222 781 040 mobil 608 554433
e-mail : info@alfawell.cz
AQUA AEROBIC – PhDr. HANA TOMKOVÁ – kurzy cvičení ve vodě, aqua
aerobicu, aqua gymnastiky, prázdninová soustředění – sleva 10 %
tel. 777 699 004, e-mail: aqua-aerobic@volny.cz
AQUA – FITNESS ACADEMY – akreditované školící zařízení MŠMT aqua fitness
pod vedením profesionálních instruktorů. Animační programy pro
bazénové komplexy, semináře, kongresy, odborné konzultace, tour aj.
Sleva 15 % pro členy APR na pořádaných školení
tel. 777 615 598 , e-mail: romana.mlcochova@aqua-fitness.cz
ATVS Palestra - kurzy, školení, rekvalifikace – sleva 10 % kurzovného
tel. 286 852 860, 286 852 080 e-mail: mirovsky@palestra.cz
BAZENSERVIS - bazénové technologie a doplňky, kompletní dodávky od
projektu po realizaci při rekonstrukcích a výstavbě nových
bazénových areálů, sleva 5 % na projektové práce a zpracování
provozních řádů pro bazény a sauny
tel. 284 021 911, fax. 284 021 919, e-mail: bazenservis@volny.cz
DEGUSSA STAVEBNÍ HMOTY - specializovaná firma na stavební hmoty, barvy a
materiály stavební chemie. Sleva 10 % z ceníkových cen na materiály
ke stavební údržbě – produkty PCI a stěrka MASTERSEAL 550 Fx a
MASTERSEAL 501
tel. 602 583 786, fax. 465 523 316,
e-mail: martin.mrstny@degussa-sh.cz
ETH - dodává lázeňské vybavení pro vodoléčbu - vany, skotské střiky, vířivky
končetinové, čtyřkomorové a další, komplexní nabídku pro rehabilitaci

a péči o zdravotně postižené. Na všechny výrobky poskytuje 5% slevu.
Na drobné rehabilitační pomůcky, zakoupené v naší specializované
prodejně U Svobodárny 12, 190 00 PRAHA 9 - pro členy APR 8%
sleva. Zboží zasíláme i na dobírku - rovněž s touto slevou. tel. fax. 266
312 713, e-mail: eth@volny.cz
FRAJT - šatní skříňky, kabiny - sleva 5 % na celý sortiment výrobků
tel.: 573 335 700, fax: 573 335 800,
e-mail: dfrajtova@frajt.cz
G – term – dodavatel špičkové technologie tepelných čerpadel – sleva pro členy
APR 10 % na dodávky. Tel. 606 687 527, e-mail proksik@hennlich.cz
ING. ALEŠ KOUBEK - ekonomické studie, finanční analýzy – sleva 8 %
tel. fax. 284 689 493, e-mail: por.ekonom@volny.cz
NESSY - odbavovací turniketové a vstupenkové systémy – sleva 3 %
tel. fax. 495 212 004 , e-mail: info@nessy.cz
Při uplatňování slevy se člen APR prokáže platnou členskou legitimací,
kterou obdržel po zaplacení členských příspěvků APR a na letošní rok
s vylepenou známkou v legitimaci jako dokladem pokračování členství. Pokud
někdo zaplatil příspěvky a nedostal dosud legitimaci, případně známku na další
rok, obraťte se prosím na sekretariát - na Ing. Koubka, tel. 284 689 493. Členové
se zaplacenými členskými příspěvky budou vždy uvedeni i na internetových
stránkách APR: www.aprcz.cz.
Vyzýváme i ostatní: nabídněte členům APR slevu na své výrobky a služby,
abychom Vás zde mohli také uvádět !! Budeme uvádět i výčet provozoven,
které nabídnou členům APR zlevněný vstup nebo vstup zdarma na členskou
legitimaci APR, vč. poskytovatelů masérských a regeneračních služeb.

