
 
 

ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI 
LISTOPAD 2006 

 

I. ÚVOD 
Vážení přátelé, po několika e-mailových ZPRAVODAJÍCH APR, které nejsou 

v tištěné podobě, ale jsou distribuovány pouze elektronicky, vydáváme opět jeden 
„klasický“ ZPRAVODAJ APR distribuovaný i listovní poštou. Důvodem jsou 
vložené přílohy, a hlavně výzva pro ty členy APR, ke kterým se e-mailový 
ZPRAVODAJ APR nedostává, protože nemáme jejich správnou e-mailovou 
adresu, či nám adresu ani nedali, aby nám ji ve vlastním zájmu rychlé 
informovanosti zaslali na apr@seznam.cz. Posílání ZPRAVODAJE APR listovou 
poštou je totiž značně nákladné a zdlouhavé a my se snažíme o maximální úsporu 
finančních prostředků, které jsou čerpány z vašich členských příspěvků.  Toto 
číslo ZPRAVODAJE APR  Vás bude informovat o posledních akcích, kterých jsme 
se účastnili, i o tom, co se pro Vás připravuje. Pozveme Vás do Jindřichova 
Hradce na tradiční Mikulášský seminář, na cvičení, kurzy a školení. Seznámíme 
Vás s nově vyhlášenou fotosoutěží, kde Vás požádáme o spolupráci při její 
propagaci.   

Vítejte na stránkách Zpravodaje APR!!  
 

II. VÝSTAVA BEAUTY EXPO 2006  8. – 9. ZÁŘÍ 
Vzhledem k zaměření výstavy i do oblasti masérské byla APR v letošním 

roce partnerem výstavy a logo APR bylo umístěno na čelním místě ve výstavních 
prostorách Kongresového centra v Praze. Začátek výstavy 8.9. byl sice se „ztrátou 
květinky“ díky zmatkům se  souběžně probíhající akcí a výpadkem elektrické 
energie, ale i přesto mohli být návštěvníci nabídkou spokojeni. Mohli se seznámit 
s Tibetskou lázní. Efektivní byla i ukázka Eriky Damiani z Itálie, jejíž masér 
předvedl exhibičně masáž zahřátým oleje z mořské lastury, jemnou masáž tahy 
s květem orchideje, masáž kameny Bright Stone a závěrečné posypání těla 
růžovými okvětními lístky. BEAUTY EXPO nabízela další zajímavé expozice 
vystavovatelů, které se týkaly masáží, kosmetiky, líčení, podiatrie, péče o nehty a 
vlasy, celkové proměny a soutěže v těchto oborech. 

 Reportáž o výstavě včetně pořízených fotografií a informace o masáži 
Bright Stone pomocí barevných kamenů naleznete na našich internetových 
stránkách www.aprcz.cz.  

 

III. INTERBAD 2006  4. – 7. ŘÍJNA 
 

Po čtyřleté přestávce, 4. října 2006 se brány výstaviště v Düsseldorfu 
otevřely největšímu odbornému veletrhu bazénářství ve střední Evropě, Interbadu 
2006. APR využila příležitosti, kterou nabídla Českoněmecká obchodní a 
hospodářská komora, a uspořádala na tento veletrh autobusový zájezd.  

Letošní veletrh mnoho novinek nepřinesl. Byly k vidění pouze zdokonalené 
modely automatických elektronických systémů dávkování chemikálií, stále tytéž 
podvodní vysavače a bazénové prvky. Nic převratného jsme neobjevili ani u 
nabídky vodních atrakcí. Vyčerpali se pravděpodobně v nápadech i výrobci 
vířivých van – ostatně, co ještě by šlo do konstrukce namontovat, když již známe 
podvodní světla, podvodní hudbu, video či DVD přehrávač i otočný podnos na 
šampaňské? Zaujal nás ale systém automatického zakrývání hladiny pomocí 
shora roztahované plachty.  

mailto:apr@seznam.cz
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Se zájmem jsme procházeli i expozicí vystavovatelů saun. Zajímaným 
řešením byla saunová kamna se systém automatického polévání v podobě 
kolového bagru, či parní vyvíječ a ohřívač vody pro dřevěné kádě.  

Oproti předchozím veletrhům je možné spatřovat posun technologií pro 
zařízení wellness, resp. uzpůsobení technologií individuálních rehabilitací 
s odbornou zdravotnickou obsluhou na použití pro „zdravou“ populaci v rámci 
prevence zdraví. V této oblasti bylo na veletrhu vidět několik novinek. Snahou 
výrobců je nabízet prvky individuální „komerční“ nezdravotnické rehabilitace 
s nízkými nároky na energie, vodu a obsluhu.  

 
Podrobnější reportáž z INTERBADU 2006 naleznete též ve wellness magazínu 

Bazény a Sauny a na našich internetových stránkách www.aprcz.cz  (včetně 
fotografií) 

 

IV. MASÁŽE V HOLANDSKU 21. A 22. ŘÍJNA 2006 
21. a 22 .10. 2006 uspořádala Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra ve 

spolupráci s firmou Weleda a podporou APR seminář o sportovní masáži, 
masérech, organizaci a vzdělávání sportovních masérů v Holandsku spojený 
s praktickými ukázkami. Přednášející byla paní Pieternel v anglickém jazyce se 
zajištěným překladem do češtiny. 
 
Jaká je kvalifikace sportovního maséra v Holandsku? 

Vzdělání a kvalifikaci zajišťuje Asociace sportovních masérů ve spolupráci 
s  EAS – Evropským svazem sportovní masáže. Každý masér vlastní svůj EAS pas 
– dokument o kvalifikaci a vzdělávání. Za každý seminář lze získat určitý počet 
bodů, které jsou v tomto „ pasu“„ uvedeny. A za bodíky získá masér licenci. Pas 
slouží i k nahlédnutí klientům, aby věděli, že masér je dost kvalifikovaný, aby ho 
„mohli pustit ke svému tělu“.  

Prvním stupněm ke vzdělání maséra je Základní vzdělávací kurz (zhruba 1 
rok studia o víkendech v délce 3 - 4 h). V tomto kurzu se frekventant seznámí 
s teorií a praxí masáže, anatomií, fyziologií, první pomocí. Následuje nadstavbový 
kurz zabývající se Úrazy jejich prevencí. Součástí je analýza funkce svalů a 
kloubů, výuka bandážování a fixace, správné plánování masáže (délka trv. 9 
večerů po 3 h). Další kurz je Manuální lymfodrenáž a podpůrné dýchací techniky. 
Navazující kurz je věnován masážím podkoží, kostí a okostice. Zde se dozví o 
reflexní masáži, která ovlivňuje nervový systém. Až to všechno vstřebá pokračuje 
kurzem, který navazuje na kurz úrazů a prevence zabývající se rozborem pohybu. 
To je novinka, která se učí poslední 2 - 3 roky a pouze jejich dvě vzdělávací 
instituce organizují výuku. Posledním kurzem pro sportovní maséry, který paní 
Pieternela zmínila, je Jak zrelaxovat sportovce z různých úhlů pohledu. Zde se učí 
ovládání svého těla a emocí, pozitivní myšlení a vyučuje se verbální a neverbální 
komunikace. 

Tak takto vypadá profesní růst sportovního maséra v Holandsku. Myslím , že 
bychom opět potřebovali všichni programové doškolení a kontrolu členské 
základny, jak to bývalo dříve, a také někoho, kdo by hájil naše zájmy a byl 
partnerem institucím tak, jako je to v zahraničí. APR by se na tomto mohla 
úspěšně podílet, ale záleží to jen na její členské základně, resp. zájmu jejích 
masérů. 
 
 Celá reportáž včetně fotografií je uveřejněna na internetových stránkách 
APR: www.aprcz.cz. 
 
 

http://www.aprcz.cz/


V. NABÍDKA FIRMY FAREN, NOVÉHO ČLENA  APR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro členy APR platí nad rámec slevové politiky firmy FAREN sro:  
objednávky do   10.000,- Kč bez DPH ............................................ sleva 3% 
                   nad 10.000,- Kč bez DPH .....................................…..... sleva 5% 
 Doprava zboží při hodnotě nad 10.000,- Kč zdarma. 
            
VI. E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ APR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PROFESIONÁLNÍ ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK 
• POUŽITÍ – ŘEDĚNÝ I NEŘEDĚNÝ VODOU  
• UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ – PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ,  CATERING  

  A STRAVOVÁNÍ, HOBY 
• ČISTÍ CHROMOVANÉ A HLINÍKOVÉ POVRCHY 
• NEZANECHÁVÁ ŠMOUHY 
• LZE POUŽÍT JAKO ODREZOVAČ 

     POUŽITÍ:  Čištění karoserií a disků kol               ředění  1 : 3 
                       Předmytí vozidla                                ředění  1 : 6 
                       Čištění podlah                                    ředění  1 : 20 
                       Čištění zahradního plastového nábytku 
                       Čištění obkladů a nádrží plaveckých bazénů, 
                       odstranění mastných nánosů             ředění 1 : 10 

DODÁVÁ:  FAREN s.r.o. 
       ul. 26.dubna 245, 688 01 Uherský Brod 
        tel.: 572 630 556, fax: 572 630 557 
        www.faren.cz,  e-mail:faren@faren.cz

Jste členy APR a nedostáváte elektronickou poštou e-mailový
Zpravodaj APR? 

 Důvodem bude, že redakce nemá Vaší funkční e-mailovou adresu, na
kterou by mohla e-mailový Zpravodaj APR posílat. Vydávání Zpravodaje APR
v listové podobě je poměrně nákladné díky poštovnému a nákladům na tisk.
Nákladově vychází jedno číslo pro každého člena na cca 15 - 20 Kč podle
rozsahu čísla a náklady stále stoupají, vydání e-mailového Zpravodaje APR
stojí jen čas zpracovatele. Zašlete prosím v případě, že nedostáváte e-
mailové zprávy, svojí aktuální adresu na apr@seznam.cz nebo využijte
informačního formuláře na internetových stránkách APR:  www.aprcz.cz.    

VII. SOBOTA S AQUAAEROBIKEM   
Pozvánka na cvičení aquaaerobiku do pražského Sportcentra YMCA (stanice 

metra B „Náměstí Republiky“) v sobotu 25. listopadu 2006 13.30 – 16.30 hodin. 
Cvičení je vhodné pro všechny věkové skupiny. Pro každého je připraveno něco 
na zahřátí, tombola, malý dáreček a hlavně aktivní pohyb v bazénu. Cena 230,- Kč, 
pro členy APR sleva 15%. Přihlášky na tel 777 699 004 – Dr. Tomková.  
 

http://www.aprcz.cz/


VIII. SPECIÁLNÍ  ZIMNÍ SLEVOVÁ NABÍDKA ATVS PALASTRA     

 Sportovní masér (cena: 5 450,- Kč) 
 16. – 18. 2., 23. – 25. 2., 16. – 18. 3., 23. – 25. 3., 30. 3. – 1. 4. 2007  

 speciální zimní cena 4 095,- Kč 
 
Instruktor fitcentra (cena: 6 500,- Kč) 

 16. – 18. 2., 23. – 25. 2., 16. – 18. 3., 23. – 25. 3., 30. 3. – 1. 4. 2007  
 speciální zimní cena 4 850,- Kč 

 
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy (cena: 5 350,- Kč) 

 16. – 18. 2., 23. – 25. 2., 16. – 18. 3., 23. – 25. 3., 30. 3. – 1. 4. 2007  
 speciální zimní cena 4 050,- Kč 

 
Provozovatel bazénů a koupališť (cena:  7 950,- Kč) 

 16. – 18. 2., 23. – 25. 2., 16. – 18. 3., 23. – 25. 3., 30. 3. – 1. 4. 2007  
 speciální zimní cena 5 950,- Kč 

 
Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení (cena: 7 650,- Kč) 

 16. – 18. 2., 23. – 25. 2., 16. – 18. 3., 23. – 25. 3., 30. 3. – 1. 4. 2007   
speciální zimní cena 5 750,- Kč 

 
Obsluhovatel sauny (cena: 5 950,- Kč)  

 16. – 18. 2., 23. – 25. 2., 16. – 18. 3., 23. – 25. 3., 30. 3. – 1. 4. 2007  
 speciální zimní cena 4 500,- Kč 

 
bližší informace o kurzech a podmínkách slevy – viz www.palestra.cz

 

IX. MIKULÁŠSKÝ SEMINÁŘ V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
Asociace pracovníků v regeneraci si dovoluje pozvat své členy na interní 

pracovně relaxační seminář, který se uskuteční v pátek 8. prosince 2006 na 
plaveckém areálu Relax Vajgar v Jindřichově Hradci. Zahájení semináře se 
předpokládá v 15 hodin 
 
Program: 

1. Účast APR na veletrhu Bazény, Sauny, Solária, Wellness 2007 
2. Kategorizace bazénů a regeneračních pracovišť  - vyhodnocení 1. roku 
3. Činnost masérů v rámci APR 
4. Internetové  stránky APR a jejich možnosti a problémy 
5. Fotosoutěž 
6. dotazy, diskuse, náměty pro další fungování APR na příští období 
 

Předpokládáme, že diskuse se protáhne do nočních hodin, proto je pro 
účastníky semináře připravena možnost ubytování. Pro účastníky je jako 
každoročně připraveno občerstvení, relaxace na bazénu, sauna, možná i masáže – 
pojedou –li s námi opět i naši maséři. 
 

Akce je určena výlučně pro členy APR se zaplaceným členským příspěvkem pro 
rok 2006 

 
Přílohou ZPRAVODAJE APR je i přihláška k akci, přihlásit se můžete i 
prostřednictvím internetových stránek :  www.aprcz.cz

http://www.palestra.cz/
http://www.aprcz.cz/
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X. WELLNESS MAGAZÍN „BAZÉNY A SAUNY“ 
Dostáváte v pořádku časopis Bazény a Sauny? Jeho zasílání patří ke 

členským výhodám v APR. Pokud by se v distribuci objevil problém, obraťte se na 
sekretariát APR. Právnickým osobám v APR připomínáme možnost slevy na 
inzerci v časopisu Bazény a Sauny, pokud je podána přes sekretariát APR. 
V případě, že o inzerci uvažujete, obraťte se na Ing. Koubka – tel. 608 958 688. 
Využívejte výhod členství v APR !! 

 

XI. RELAXAČNÍ VÍKEND S AQUAAEROBIKEM VE VLAŠIMI 1. – 
3. 12. 2006 
Čeká vás 5 hodin cvičení (aquaaerobic, body styling, balantes, podvodní a 

aromaterapeutická masáž, kosmetika, sauna, relaxační večer. Ve Vlašimi budete 
přivítáni slavnostní večeří s přípitkem, každý obdrží milý dáreček. Cena za víkend 
1.790,- Kč, pro členy APR sleva 15 %.  Více informací a přihlášky na       
www.aqua-aerobic.cz nebo na tel. 777 699 004 – Dr. Tomková. 

O průběhu víkendu ve Vlašimi, který se uskutečnil na jaře letošního roku, je 
reportáž na internetových stránkách APR: www.aprcz.cz. Zde se dočtete, co vás 
čeká a nemine, když si půjdete protáhnout tělo aktivním tělocvikem v bazénu a 
tělocvičně i tip na „doplnění spotřebovaných kalorií“. 

 
XII.  INTERNETOVÉ STRÁNKY  APR  

Už jste navštívili přepracované 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 150 - 200 čtenářů. Využijte i Vy příležitosti a 
sledujte činnost APR i přes internetové stránky  www.aprcz.cz

 
A poslední novinky? 

 
-  rubrika „poradenství“ je rozdělena do 3 diskuzních klubů. Speciální klub získala 
problematika „Bermudy na bazénech“, kde bychom uvítali od vás další názory, 
připomínky a náměty. Protože naše stránky byly napadeny spamy, které začaly 
zahlcovat  jak rubriku poradenství, tak nově i on-line přihlášky do APR, museli 
jsme přikročit k ochraně pomocí kódů, které musíte ke zprávě opsat před jejím 
odesláním. Stejné opatření budeme muset zavést i pro všechny on-line přihlášky, 
jinak by musel být přístup zajišťován prostřednictvím registrace. Tomuto kroku se 
ale snažíme vyhnout. 
 

http://www.aqua-aerobic.cz/
http://www.aprcz.cz/
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-  nově je na stránky instalována fotogalerie, nyní s vyhlášenou fotosoutěží         o 
nejlepší digitální snímek. O podmínkách fotosoutěže se dočtete v následujícím 
článku 
 
-  Ke stránkám bude připojen informační systém pro účastníky Programu dalšího 
vzdělávání pracovníků cestovního ruchu financovaného z peněz Evropského 
sociálního fondu, Magistrátu Hl.m.Prahy a státního rozpočtu ČR – grantu, který 
APR získala. 
 

 
 
 
 

XIII.  FOTOSOUTĚŽ „REGENERACE A PREVENCE ZDRAVÍ 
V DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII“ 

 
APR vyhlašuje soutěž pro amatérské i profesionální fotografy 
 
v kategoriích: 

A. Bazény a sauny, koupaliště a aktivity na vodě 
B. Masáže, solária a regenerační procedury 
C. Fitness, cvičení a rekreační sporty 
D. „Lepší je být zdravý a šťastný než .......“ 

 
Pravidla soutěže: 
 
1. Soutěže se může zúčastnit každý, člen i nečlen Asociace pracovníků 

v regeneraci (dále jen APR). Z účasti v soutěži jsou vyloučeny fotografie členů 
odborné poroty a představenstva a DR APR a jejich rodinných příslušníků 

 
2. Fyzická osoba může do soutěže přihlásit max. 2 snímky v každé kategorii.  

Min. rozlišení snímků je 1024 x 768 pixelů, doporučená velikost 1600 x 1200 
pixelů, zasláním na e-mailovou adresu: apr@seznam.cz pod předmětem 
„fotosoutěž“.  Každý ze snímků bude doplněn o název snímku, příjmení a jméno 
autora (příp. firmu), rok narození, město, funkční e-mailovou adresu a uvedení, 
do které kategorie je snímek zařazen. 

 
3. Pořadatel zajistí umístění snímků do soutěžní fotogalerie umístěné na 

internetové adrese www.aprcz.cz pod pořadovým soutěžním číslem a názvem 
doručeného snímku v příslušné kategorii vč. jména autora snímku. 

 
4. Soutěžící zasláním snímků do soutěže bere na vědomí pravidla soutěže.  
 

mailto:apr@seznam.cz
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5. Soutěžící zasláním snímků do soutěže  uděluje právo pořadateli soutěže 
k nehonorovanému opakovanému uveřejnění snímků pod autorským jménem i 
ve vydávaných periodikách APR a periodikách mediálních partnerů fotosoutěže. 

 
6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže takový snímek, který by byl 

v rozporu s dobrými mravy, poškozoval pořadatele či jinou osobu, neodpovídal 
tématu soutěže nebo vznikl spor o autorství snímku. Účastník soutěže, jehož 
snímek by byl ze soutěže vyřazen, bude na tuto okolnost upozorněn zprávou na 
jím uvedenou e-mailovou adresu. 

 
7. Pořadatel si vyhrazuje právo umístit snímek do jiné kategorie, pokud podle 

jeho názoru náplň snímku neodpovídá dané kategorii nebo lépe odpovídá jiné 
kategorii. 

 
8. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za příp. využití snímků třetí osobou 

bez vědomí pořadatele. 
 
9. Hodnocení v jednotlivých kategoriích: 

a)       odborná porota složená ze zástupců pořadatele a jednotlivých partnerů 
soutěže. 

b) veřejné hodnocení návštěvníky internetových stránek www.aprcz.cz. 
Hodnocení probíhá přidělováním kladných bodů jednotlivým snímkům. 
Hodnocení 5 - 0 bodů pro každý soutěžní snímek. Vyhrává snímek 
s největším počtem bodů. Hodnotit mohou pouze přihlášení 
zaregistrovaní čtenáři stránek. Každý registrovaný může každý ze snímků 
hodnotit pouze jednou. Čtenáři, kteří se nezaregistrují, nebudou mít 
přístup k hodnocení snímků, budou si je moci pouze prohlížet 

 
10. Soutěž probíhá od   15. listopadu 2006  do  1. února 2006, fotografie budou 

umisťovány na internet postupně. Po tuto dobu je možné zasílat snímky do 
soutěže. Později zaslané snímky budou ze soutěže vyřazeny. 

 
11.  Hodnocení snímků návštěvníky internetových stránek www.aprcz.cz  

proběhne v termínu od  1. prosince 2006  do 15. února 2007  Výsledky soutěže – 
hodnocení odborné i laické poroty budou zveřejněny a ceny pro vítěze 
v jednotlivých kategoriích budou předány v rámci výstavy Bazény, sauny, 
solária a wellness  v březnu 2007. Výsledky hodnocení vč. nejlepších snímků 
budou uvedeny též v jednotlivých periodikách mediálních partnerů a na 
internetových stránkách a v periodikách pořadatele. 

 
12. Účastníci soutěže nemají nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které jim 

vyplynou z účasti v soutěži. 
 
13. Pořadatelem soutěže je Asociace pracovníků v regeneraci, IČ 638 398 57, se 

sídlem a sekretariátem na adrese: APR, Služská 10, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. 
Kontaktní spojení : 
                                            tel. fax.  284 689 493,        e-mail: apr@seznam.cz  

 
14. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž ze závažných důvodů zrušit.  
 

 

 

http://www.aprcz.cz/
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Mediální partner soutěže:   
 
      Wellness magazín Bazény a Sauny 
Partneři soutěže:  

ABF a.s. – pořadatel výstav 
Basf – stavební hmoty sro  
Frajt sro – výrobce a dodavatel šatních systémů 
Ing. Milan Šmíd – Bazénservis, projektový ateliér 

 

B A Z E N S E R V I S®

 
Uvítáme další partnery, kteří podpoří naši fotosoutěž 
 
Oficiální vyhodnocení soutěže se slavnostním předáváním cen proběhne v rámci 
programu jarního veletrhu Bazény,sauny, solária, wellness v Pražském výstavním 
areálu v Letňanech v březnu 2007. 
 
XIV. PROSBA ORGANIZÁTORA FOTOSOUTĚŽE 

Představenstvo APR žádá své členy a sympatizanty o pomoc s propagací 
fotosoutěže mezi vaše klienty, spolupracovníky, návštěvníky apod. Součástí 
tohoto ZPRAVODAJE APR  je i propagační leták k soutěži, připravený tak, aby ho 
bylo možné umístit na provozovnu či jinak šířit. Leták je možné dále kopírovat. 
Všem, kteří nám pomohou s propagací fotosoutěže předem děkujeme. 
 
XV. VÝSTAVA BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA A WELLNESS 

Těsně před podpisem je smlouva mezi APR a ABF, která se váže  k jarní 
výstavě Bazény, sauny, solária a wellness, která se uskuteční 8. – 11. března 2007. 
APR jako jeden z odborných partnerů připraví odborný program k tématu 
výstavby saun. Členové APR, kteří se budou chtít zúčastnit výstavy jako 
vystavovatelé, mohou uplatnit na pořadateli výstavní slevu z pronajaté plochy za 
své členství v APR. Sleva za členství v APR se sčítá s ostatními slevami, které 
pořadatel výstavy jednotlivým vystavovatelům poskytuje (např. sleva za včasné 
přihlášení, sleva za nadměrné metry apod.).  

V rámci výstavy proběhne i závěrečné vyhodnocení a ocenění účastníků 
právě vyhlášené fotosoutěže a ohlédneme se i za probíhající kategorizací bazénů. 
Členové APR, kteří se budou chtít na výstavu pouze podívat, získají volnou 
vstupenku.  

 
 

                                  
 
 

http://abf.cz/
http://www.vystava-bazeny.cz/


XVI. 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  - provozovatelé       2.000,- Kč 
- školy                     1.800,- Kč  - právnické osoby   5.000,- Kč 

   
A jaké jsou výhody členství? 
 

►  bezplatný odběr wellness magazínu 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 
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 
► sleva 10 % na výstavní prostory u tematických výstav s partnerstvím APR – 
ABF. Týká se v nejbližším termínu výstavy Bazény, sauny, solária a wellness 2007 
v březnu 2007 v Praze.  
► 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 

 
XVII. SLEVY PRO ČLENY APR 

Pro členy APR jsou nabízeny tyto slevy na výrobcích a službách:  
 
ALFAWELL -   Wellness promotion na ploše 300 m . 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.  

2

Sleva na kompletní sortiment 8 %. 
        Tel.  222 780 633  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  
 

http://www.aprcz.cz/
mailto:aqua-aerobic@volny.cz
mailto:aqua-aerobic@volny.cz


ATVS Palestra - kurzy, školení, rekvalifikace – sleva 10 % kurzovného 
         tel. 286 852 860,  286 852 080  e-mail: mirovsky@palestra.cz
 
 
BASF 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, e-mail: martin.mrstny@basf-sh.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
 
BEVITEC, s.r.o. – kompletní realizace fitness a FITBOX center, marketing a 

poradenství mimo jiné i v aktuální oblasti zavádění klubového členství do 
center. Výhradní distributor kardio a posilovacích strojů zn. SPORTS ART 
FITNESS  a ORTUS. 
Navštivte stránky:  www.fitbox.cz,    www.sportsartamerica.com, 
www.ortus.com.  Sleva na kompletní sortiment 8%.  

 
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

 
FAREN   - čistící a odmašťovací přípravek   100 USI – slevy nad rámec slevové 
        politiky – při objednávce do 10.000,- Kč bez DPH – sleva 3 %, nad 10.000,- 
        Kč bez DPH – sleva 5 % a doprava zdarma.  
       Tel.: 572 630 556, fax: 572 630 557   e-mail:  faren@faren.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
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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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2006) 

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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj APR vydává Asociace pracovníků v regeneraci pouze pro vnitřní 

potřebu svých členů. Text schvaluje předseda představenstva APR. Neprošlo 
grafickou ani jazykovou úpravou. Neprodejné 
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