E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI
SRPEN 2008

I.

Úvod

Vážení přátelé regenerace, ať už členové či sympatizanti naší
asociace, po delší odmlce způsobené technicko – osobními problémy vám
nabízíme letošní první číslo e-mailového ZPRAVODAJE APR s informacemi
z právě proběhlé konference v Liberci, novinkami a akcemi pro
nadcházející období. O většině akcí se můžete setkat i na našich
internetových stránkách www.aprcz.cz, které se snažíme udržovat stále
aktuální a těší nás, že zájem o ně neopadá. Nyní ale již vítejte na stránkách
nového čísla e-mailového ZPRAVODAJE APR.

II.

ZMĚNA SÍDLA A SEKRETARIÁTU APR

Z důvodu výpovědi z prostor v ulici Služské v Praze 8, které APR
užívala jako svoje sídlo a sekretariát po několik let, došlo ke stěhování. Od
1.4. 2008 užívá APR prostory zapůjčené ateliérem Bazény a wellness na
adrese:
APR, Nad Šutkou 41 E, Praha 8 – Kobylisy , PSČ 182 00.
Došlo i ke změně personálního obsazení sekretariátu – náš
dlouholetý sekretář odchází z pracovních důvodů a od 1.5.2008 ho
nahradila paní Jaroslava Makovcová. Ing. Koubek i nadále zůstává členem
představenstva APR a bude pověřován úkoly odpovídající jeho časovým
možnostem.
Změnou adresy dochází i ke změně telefonního a faxového čísla do
nového sekretariátu APR.
nový telefon :
284 021 911
nový záznamník a fax
284 021 919
e-mailová adresa zůstává nezměněna:
apr@seznam.cz
stejně se nemění ani adresa na internetové stránky apr:
www.aprcz.cz

III.

INTERBAD STUTTGART 2008

APR ve spolupráci S Českoněmeckou obchodní a hospodářskou
komorou připravuje na říjen tohoto roku autokarový zájezd na největší
středoevropský veletrh technologií pro bazény, sauny a wellness –
INTERBAD 2008, který se letos koná na výstavišti ve Stuttgartu v SRN
v termínu 15. – 18. října 2008. Plánovaný zájezd uvažujeme jednodenní,
s odjezdem ze čtvrtka na pátek
17. 10. 2008 po půlnoci z Prahy, celý den
pobyt na výstavišti a návrat tentýž den před půlnocí zpět do Prahy. Cesta
zajišťována klimatizovaným autobusem se dvěma řidiči, s barem a DVD.
Uvažovaná cena je 1.950,- Kč pro členy APR a 2.250,- Kč pro nečleny APR.
V ceně je doprava, vstupenka na výstaviště ve Stuttgartu, cestovní
pojištění včas přihlášených účastníků zájezdu. Cena zájezdu by se mohla

změnit v případě extrémního nárůstu ceny pohonných hmot a tím navýšení
ceny dopravce. Předběžné přihlášky jsou přijímány prostřednictvím mailu
apr@seznam.cz nebo on-line přihláškou na internetových stránkách APR:
www.aprcz.cz. (bude v nejbližších dnech umístěna). Počet účastníků je
omezen kapacitou autobusu. K účasti rozhoduje pořadí přihlášeného.

IV.

AKTUALIZACE PŘEDSTAVENSTVA A DR APR

Dlouhodobá místopředsedkyně APR Karolína Příplatová odešla na
vlastní žádost z vedení a APR. Představenstvo na její místo kooptovalo a
následně Valná hromada APR zvolila za člena představenstva APR pana
Karla Kouteckého, vedoucího plaveckého areálu v Sokolově. Následně
uvádíme aktuální složení představenstva a DR APR.
Předseda APR
Miroslav
Veselý

SMJ – Vodn Ráj v Jihlavě
vesely@smj.cz
- ředitel

608 666 405

Místopředseda APR
Milan
Šmíd
Regina
Kukačková

Bazény a wellness s.r.o.
– vedoucí projektant

Sportcentrum - hotel
Step Praha

projekce@bazeny-wellness.cz 603 414 169
reginakukackova@seznam.cz

Člen představenstva APR
Aleš
Koubek
Michalis
Musulis
Tomáš
Mirovský
Irena
Šmídová
Karel
Koutecký

Quentis Goup a.s. –
por.ekonom@volny.cz
finanční poradce
Plavecký bazén Jablonec
bazenjbc-reditel@atlas.cz
n.N. - ředitel
ATVS Palestra – ref.
mirovsky@palestra.cz
celoživotního vzdělávání
MasKa - masérka

maska@c-box.cz

Plavecký bazén Sokolov koutecky@sb-sokolov.cz
vedoucí

608 958 688
602 112 555
603 887 419
604 260 131
731 410 376

Dozorčí rada APR
Radovan
Alfawell - majitel
sticha@alfawell.cz
Štícha
Václav
ASPR – soukr. podnikatel aspr@aspr.cz
Cymbalista
Robert
Koupaliště a sauna Praha
robertsegmuller@centrum.cz
Segmüller – Kobylisy - provozovatel

V.

608 554 433
608 880 540
736 231 966

LIBERECKÝ BABYLON - KONFERENCE APR

Cca 50 účastníků měla konference APR v Libereckém Babylonu 20 –
21. května tohoto roku, tentokrát na téma „Marketing v provozu bazénů a
wellness“. Vzhledem ke zvolenému tématu jsme využili nabídku ke

spolupráci od odborného partnera, vydavatelství Ekonomia v podobě
časopisů Sport & wellness management a Hotel & spa management.
Účastníci konference využili veliké vstřícnosti našeho hostitele – Centra
Babylon, navštívili nově otevřené prostory wellness, donedávna náš
největší aquapark, ale i IQ park a ostatní zábavní nabídky. Úspěšný byl i
společenský večer při bowlingu. Přestože jsme se v bludišti chodeb
Babylonu často ztráceli a opět nacházeli, nic nezkazilo dobrou pohodu.
Takže dík za vydařenou akci patří našemu hostiteli – Centru Babylon, všem
přednášejícím, partneru – vydavatelství Ekonomia i všem účastníkům akce.

VI.

Členské příspěvky APR v roce 2008

Vzhledem ke stěhování sekretariátu a personálním změnám se teprve
nyní dostáváme ke kontrole placení členských příspěvků. U těch, kteří letos
dosud nezaplatili, je poštou zaslán opis faktury. Prosíme o co nejrychlejší
úhradu. Případné nejasnosti bude naše nová sekretářka paní Makovcová
připravena operativně řešit.

VII.

Spolupráce s vydavatelstvím Ekonomia

V rámci navázané spolupráce s vydavatelstvím Ekonomia by všichni
platící členové APR měli do svých schránek obdržet nově i časopis Sport &
wellness management. V tomto časopise bude mít naše asociace
vyhrazenou 1 stránku pro informace o dění v asociaci i v celé oblasti
regenerace. Budeme zde presentovat svoje akce, představíme vám
jednotlivé představitele APR i další členy. Uvidíme, co vše se nám do
uvedeného prostoru vejde. Časopis vychází jako dvouměsíčník.

VIII.

Podzimní veletrhy a výstavy

Platící členové APR obdrží v dalším čísle Zpravodaje APR, který je
připravován v listové podobě, volné vstupenky na některé veletrhy a
výstavy, konající se na podzim tohoto roku. U nás sdružené projektové
ateliéry uvítají vstupenku na veletrh For Arch, další volné vstupenky nám
poskytla společnost Beauty a dlouholetý a vážený člen APR – firma BASF
(naši členové ji znají pod dřívějším názvem Degussa). Jakmile budeme mít
všechny vstupenky pohromadě a naši zpozdilí platící doplatí svůj členský
příspěvek APR, budeme vstupenky distribuovat poštou.

IX.

Bazény, sauny, solária a wellness 2009

Na základě chystaných dohod mezi ABF, pořadatelem veletrhu
Bazény, sauny, solária a wellness a APR se naše asociace stala odborným
partnerem tomuto veletrhu. Jednání mezi oběma partnery stále ještě
probíhají a všichni se snažíme, aby spolupráce navázaná na minulém
ročníku úspěšně pokračovala i na nově chystaném veletrhu. Vyzýváme
naše členy, kteří se chystají vystavovat, aby se přihlásili v sekretariátu APR
– snahou APR v jednání je jim zajistit výhody členství v APR při nastávající
akci.

X.

ČLENSTVÍ V APR

Nejste ještě členy APR a máte zájem se jimi stát a využívat členských
výhod? Není nic jednoduššího než vyplnit na internetových stránkách
www.aprcz.cz
on-line formulář a zaplatit členský poplatek. Tím se
automaticky stanete členy a objevíte se mezi registrovanými i na internetu.
Valná hromada APR v březnu 2005 rozhodla o úpravě členských příspěvků
APR od roku 2006 takto :
- fyzické osoby
- školy

1.000,- Kč
1.800,- Kč

- provozovatelé
- právnické osoby

2.500,- Kč
5.000,- Kč

A jaké jsou výhody členství?
► bezplatný odběr časopisu Bazény a Sauny
► v roce 2008 bezplatný odběr časopisu Sport & wellness managment
► 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
s akreditací 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
► výstavní výhody člena APR u tematických výstav s partnerstvím APR –
ABF.
► slevy na výrobky a služby smluvních partnerů APR – jejich seznam je
uváděn ve Zpravodaji APR a v e-mailovém ZPRAVODAJI APR

XI.

INTERNETOVÉ STRÁNKY APR

Už jste navštívili internetové stránky APR na adrese www.aprcz.cz?
Od října 2005 mají novou podobu a stále se vyvíjejí. Na stránkách je
umisťován ZPRAVODAJ APR i ve své e-mailové podobě. Rozšiřuje se
počet osvětových článků i jednotlivých reportáží. Dozvíte se o nových
akcích, které se připravují, na většinu zde je i on-line přihláška. Přehledově
je i informace o akcích, které proběhly. Sem se řadí sami, jakmile proběhne
jejich termín konání. „Živou částí“ internetových stránek je i seznam členů
APR včetně jejich zařazení do jednotlivých členských kategorií. Zobrazeni
jsou zde členové po zaplacení členských příspěvků na příslušný kalendářní
rok. Poskytovatelům slev na výrobky a služby nabízí aktualizovaný seznam
registrovaných členů APR v daném kalendářním roce. V rubrice
„kategorizace koupališť“ se můžete vyplněním příslušného elektronického
formuláře zapojit s ostatními do sebehodnocení vybavenosti, případně se
v seznamu koupališť podívat, jak jsou na tom ostatní.

Rekonstrukce internetových stránek přinesla i daleko vyšší
návštěvnost – za týden navštíví naše stránky cca 130 - 180 čtenářů.
Využijte i Vy příležitosti a sledujte činnost APR i přes internetové stránky
www.aprcz.cz.
Část, internetových stránek, kterou „tvoří“ i sami čtenáři, je rubrika
„poradenství“, kde se snažíme najít odpovědi na dotazy našich čtenářů.

Právnické osoby – členové APR mohou mít ve Zpravodaji APR i v e-mailovém
ZPRAVODAJI APR bezplatnou inzerci za předem stanovených pravidel:
a) mají zaplacený členský příspěvek právnické osoby v daném kalendářním
roce (tj. nyní již za rok 2008)
b) poskytují členům APR členskou výhodu (např. slevu) při nákupu produktů
nebo služeb
c) dodají inzerci v podobě vhodné ke kopírování (nejsou vhodné obrázky).
Zpracovatel Zpravodaje APR má právo po dohodě s inzerentem upravit inzerát
do formy odpovídající připravenému textu Zpravodaje.

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.
e-mailový zpravodaj APR vydává Asociace pracovníků v regeneraci pouze pro vnitřní
potřebu a další případné zájemce. Neprošlo grafickou ani jazykovou úpravou. Distribuce
pouze e-mailem.

