E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI
DUBEN 2006

I.

ÚVOD

Už to vypadalo, že se jara vůbec nedočkáme, ale udeřilo na nás silou
povodně. Konečně teplo! Odhazujeme kabáty a rozhlížíme se, co mrazy
napáchaly na otevřených zazimovaných bazénech. Zkuste se na chvíli zastavit a
přečíst si nový e-mailový zpravodaj APR s nejnovějšími informacemi z naší
asociace, který se právě objevil na monitoru Vašeho počítače.

II. E-mailový zpravodaj APR speciál
Před několika dny jsme vydali mimořádný e-mailový zpravodaj APR speciál
monotematicky zaměřený na problematiku bermud na plaveckých bazénech.
Pokud se k Vám omylem nedostal, bude ke stažení i na internetových stránkách
APR: www.aprcz.cz. Čekáme i na Vaše zkušenosti v rámci otevřené debaty
v rubrice „poradenství“ na našich www stránkách.

III. 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

1.000,- Kč

- školy

1.800,- Kč

- provozovatelé

2.000,- Kč

- právnické osoby 5.000,- Kč
A JAKÉ JSOU 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 – nyní
se jedná o novou výstavu WELLNESS 20 – 23. 4. 2006. Registrovaní členové
APR, kteří nebudou vystavovat, obdrží alespoň 2 volné vstupenky na
výstavu.
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

IV. JARNÍ KONFERENCE V NÁCHODĚ
APR ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a Sportovním zařízením města
Náchoda si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci, která se koná ve
dnech 11. - 12. 5. 2006 v Náchodě na téma:
HANDICAPOVANÍ NA BAZÉNECH A V REGENERAČNÍCH PROVOZECH
Konference je určena provozovatelům bazénů, koupališť a regeneračních
provozů, projektantům i handicapovaným osobám, které sportují nebo se
pohybují v těchto zařízeních. Součástí konference bude slavnostní předávání
certifikátů projektu kategorizace koupališť.
PROGRAM:
1. den
• Projektování a vybavení koupališť a regeneračních provozů v souladu s Vyhl.
369/2001 Sb.
• Technické prvky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a
orientace do bazénů
• Metodika přístupu a komunikace mezi provozovatelem a handicapovaným
návštěvníkem
• Metodika práce s handicapovanými dětmi na bazénech
• Praktické ukázky na bazénu
• Slavnostní předávání certifikátů účastníkům projektu „Kategorizace
koupališť“
• Večerní posezení s neformální výměnou zkušeností mezi účastníky
konference
2. den
• Beseda s Bělou Hlaváčkovou, mistryní světa v plavání handicapovaných
• Diskuze účastníků na téma „bermudy na bazénech“
• Možnost volného koupání v bazénu
Změna programu vyhrazena, program se v detailech dosud upřesňuje.
PROPOZICE:
Místo konání: secesní prostory hotelu U Beránka v Náchodě na náměstí,
plavecký bazén Náchod
Prezence účastníků: od 8.00 hod. hotel U Beránka (Náchod, náměstí)
Začátek konference: 11. 5. 2006 v 9.00 hod,
Ukončení konference: 12. 5. 2005 v cca 16.00 hod
Odborný garant: Ing. Milan Šmíd
Organizační garant: Ing. Aleš Koubek, Služská10, 18200 Praha 8, tel. 284 689 493

Vložné: Pro nečleny vložné 2.280,- Kč/ 1.osoba, druhý a další účastník z firmy
2.100,- Kč. Pro členy APR a AKUBAS zlevněné vložné 1.980,- Kč/1. osoba, druhý
a další účastník z firmy 1680,- Kč. Účastníci s průkazem ZTP 1.680,- Kč/osobu.
Vložné kryje náklady na konferenci a stravu účastníků. Ubytování si hradí
každý účastník hotově v hotelu, ceny od 650,- Kč/osoba/den se snídaní (švédský
stůl). K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje, pro handicapované jsou k dispozici i
2 pokoje se speciálním vybavením. Pro zájemce jsme zajistili možnost ubytování
již od 10. 5. 2006 a následně 13. 5. 2006 .
Všechny prostory, kde se budou účastníci konference nacházet, mají
bezbariérový přístup.
Doporučení: dobrou náladu a plavky s sebou !!!
Uzávěrka závazných přihlášek: 20. dubna 2006
Přihlášky: on-line je možné se hlásit na internetových stránkách www.aprcz.cz
v rubrice „akce - připravujeme“. Zde je možné si i případně přihlášku stáhnout
do listové podoby a zaslat na: APR, Služská 10, 182 00 Praha 8, nebo e-mailem
na apr@seznam.cz. Přihlášky budou zasílány členům APR i ve Zpravodaji APR,
který bude distribuován během měsíce dubna – pouze členům APR!!

V. VÝSTAVA BAZÉNY WELLNESS 2006

Asociace pracovníků v regeneraci a pořadatel výstavy ABF si vás dovolují
pozvat na 1. ročník lifestylové výstavy bazénů, spa, saun, solárií, fitness a
wellness BAZÉNY WELLNESS 2006, která se koná od 2O. – 23. dubna 2006 na
výstavišti v Praze 9 – Letňanech. APR bude mít na výstavě svůj stánek. V rámci
Smlouvy o spolupráci mezi APR a ABF:
1. APR uspořádá v rámci doprovodného programu výstavy odborný
seminář
Vstupné na seminář je zdarma v rámci účasti na výstavě Wellness.
2. Členové APR se zaplacenými příspěvky na rok 2006 i ti, co se do té doby
přihlásí do řad členů APR, obdrží po dvou volných vstupenkách na
výstavu.
3. Členové APR se zaplacenými příspěvky nebo ti, kteří se do té doby
stanou členy APR a chtějí se presentovat na této výstavě, mají možnost
uplatnit slevu ve výši 10% za pronájem výstavní plochy při této akci.
Co je třeba pro tuto slevu udělat? Nic složitého:
•

mít zaplacené členské příspěvky do APR na rok 2006 (příp. se přihlásit
prostřednictvím přihlášky na internetových stránkách APR: www.aprcz.cz a
zaplatit členské příspěvky na rok 2006)

•
•

na www.vystava-wellness.cz stáhnout přihlášku (případně si ji vyžádat
v našem sekretariátu)
vyplněnou přihlášku zaslat na adresu: Sekretariát APR, Služská 10, 18200
Praha 8

Sekretariát Vaši přihlášku opatří potvrzením, že jste řádným členem APR a
předá ji pořadateli výstavy. Úhradu provedete na základě faktury přímo
pořadateli. S ním budete konzultovat vše další potřebné k Vaší úspěšné
prezentaci na veletrhu.
Informace včetně nomenklatury výstavy Vám poskytne Ing. Aleš Koubek,
sekretář APR (284 689 493, e-mail apr@seznam) případně je zjistíte na webu
www.vystava-wellness.cz

VI. KURZY NA PROVOZOVATELE KOUPALIŠŤ A SPORTOVNÍCH
ZAŘÍZENÍ
Kurzy zahajují tento týden, proto případní zájemci se musí přihlásit obratem !!
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
Pořadatel: ATVS Palestra, přihlášky Tomáš Mirovský e-mail: mirovsky@palestra.cz

tel. 603 887 419

VII. 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%

VIII.SEMINÁŘ APR PRO MASÉRY
Asociace pracovníků v regeneraci
seminář

si Vás dovoluje pozvat na masérský

SPORTOVNÍ MASÁŽ
který se bude konat 3. - 4. 6. 2006 v Praze 8
Seminář je vhodný pro maséry, kteří delší dobu nepoužívali sportovní
masáž, ale i pro ty, kteří chtějí rozšířit svůj obzor o další techniku, případně se

přesvědčit, že svou techniku masáže dělají správně. V rámci semináře
předpokládáme neformální výměnu zkušeností o masírování při večerním
posezení u sklenky „dobrého moku“. Pro mimopražské zájemce se pokusíme
v případě zájmu zajistit ubytování. Seminář je kapacitně omezen na cca 10 osob.
Bližší informace budou podány po upřesnění celého programu, rezervujte si
termín!!

IX. KURZY NA ATVS PALESTRA PRO MASÉRY
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
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)

X. 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 v jiné organizaci.
Slavnostní předání certifikátů prvního kola kategorizace se uskuteční na
jarní konferenci APR 11. května v Náchodě.

XI. ZAHRANIČNÍ EXKURZE APR
Pro letošní rok připravuje APR exkluzivní zahraniční exkurzi na aquaparky,
spa, wellness a fitness zařízení do Kanady (okolí Vencuveru). Zájezd by se měl
uskutečnit v délce 11 dní na přelomu září – říjen. Bližší informace včetně
rámcového programu exkurze uvedeme v následném Zpravodaji APR, na
internetových stránkách www.aprcz.cz a budou s nimi seznámeni účastníci jarní
konference v Náchodě 11. – 12. května 2006. Vzhledem k nutnosti zajišťování
vstupních víz, ubytování a hromadné letenky bude termín přihlášek ještě před
letními prázdninami. Předběžná odhadovaná cena zájezdu bude cca 50.000,- Kč
na dopravu, ubytování se snídaní, a cestovní náklady vč. nákladů na vyřízení
vstupu na americkou půdu. Předběžné přihlášky přijímá sekretariát APR – Ing.
Koubek – tel.zázn.fax. 284 689 493 nebo e-mail apr@seznam.cz.

XII. GRANT WELLNESS - 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. 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:
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.

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.

