
I. ÚVOD
Vážení přátelé,  přestože jsme avízovali,  že Zpravodaj APR budeme 

distribuovat  v e-mailové  podobě,  abychom  všechny  asociační  peníze  
neinvestovali do stále stoupajícího poštovného, dostáváte po dlouhé době  
zas  jeden  Zpravodaj  APR  zasílaný  poštou.  Vedlo  nás  k tomu  několik 
okolností.  Na  některé  členy  nám  stále  nefunguje  e-mailová  adresa  a 
elektronicky  zasílaná  pošta  se  nám vrací.  A my vám všem potřebujeme 
sdělit  nové  kontakty  na  sekretariát  APR.  Také  jsme  pro  vás  dostali  
vstupenky na několik veletrhů a výstav letošního podzimu a využíváme tak  
příležitost, jak vám vstupenky předat. 

Vítejte na stránkách Zpravodaje APR!! 
 

II. E-MAILOVÉ ADRESY
Nedostali jste v srpnu elektronickou poštou  e-mailový Zpravodaj APR? 

Pak na vás nemáme funkční e-mailovou adresu. Chcete-li všechny zprávy i 
zpravodaj  dostávat,  pošlete  prosím  na  apr@seznam.cz svou  adresu,  na 
kterou vám asociační poštu můžeme zasílat. Zprávy jsou sice uveřejňovány 
i  na  internetových  stránkách  APR:  www.aprcz.cz,  takto  je  ale  dostanete 
přímo do svého počítače. „Papírovou poštu“ budeme vzhled.

III. 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 
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IV. POZVÁNKA FIRMY BASF                                               
Dlouholetý a aktivní  člen APR – firma BASF 

(možná  si  ji  mnozí  lépe  upamatují  pod  dřívějším 
názvem  Degussa)  si  vás  touto  cestou  dovoluje 
pozvat ke svému stánku 3C9 na výstavě WELLNESS 
BALNEA,  která  se  uskuteční  11.  –  19.  9.  2008  na 
Pražském  výstavním  areálu  (PVA)  v Letňanech. 

Abyste se k nim bez problémů dostali, posílají vám volnou vstupenku, která 
je přílohou tohoto Zpravodaje APR. 

Firma BASF se m.j.  zabývá výrobou stavební chemie, kterou velmi 
ocení všichni, kteří staví nebo opravují betonový bazén, lepí keramiku nebo 
mozaiky,  či  potřebují  „zaretušovat“  nějaké  problémy  na  betonových 
konstrukcích. Materiály řady PCI patří ke špičce ve stavební chemii a kromě 
výborných vlastností vynikají i snadnou aplikací, kterou dle návodu může 
zvládnout  i  laik.  Při  provádění  větších  investičních  celků  (např. 
železobetonových bazénů) zajišťuje firma odborný dohled svým technikem, 
aby byly materiály používány tak, jak mají, a dosáhlo se tak co nejlepších 
výsledků. Bližší informace se ale dozvíte     u  stánku 3C9 firmy Basf na PVA 
v Letňanech.

V. VÝSTAVA BEAUTY EXPO 2008  19.–20. ZÁŘÍ    
V příloze  tohoto  Zpravodaje  APR  vám 

zasíláme  vstupenku  na  podzimní  ročník 
veletrhu  WORLD OF BEAUTY & SPA,  který se 
uskuteční  na  Výstavišti  v Praze  7  – 
Holešovicích ve dnech 19.-20. září 2008. Veletrh 
je zaměřen do oblasti regenerace – kosmetiky, 
kadeřnictví,  masáží,  zdravé  stravy a  zdravého 
životního stylu,  aromaterapie a wellness.  Veletrh má po oba dny bohatý 
doprovodný  program  složený  nejen  z přednáškových  cyklů,  ale  zvláště 
z ukázek  novinek  jednotlivých  oborů  regenerace.  Blíže  o  programu  se 
můžete dovědět z internetových stránek veletrhu:  www.beautyexpo.cz.  Na 
veletrh nás pozvala a vstupenky zajistila pořádající společnost Beauty Expo 
s.r.o., které za milé pozvání děkujeme.

       

VI.FOR ARCH 2008                                    
Společnost ABF a.s. pořadatel veletrhů a výstav, si dovoluje pozvat 

projektanty  a  stavební  odborníky  z APR  na  specializovaný  mezinárodní 
veletrh  For  Arch  2008,  který  se  uskuteční  ve  dnech  23.-27.9.2008  na 
výstavišti  PVA  v Letňanech.  Vzhledem  k úzké  specializaci  veletrhu 
zaměřeného  na  stavební  materiály,  stavební  řemesla,  stavební  stroje, 
stavební  firmy  a  všechno  okolo  stavebnictví,  dohodli  jsme  se  se 
společností  ABF,  že  budou  vstupenky  zaslány  jen  našim  stavebním 
specialistům.

http://www.beautyexpo.cz/


VII.INTERBAD 2008  STUTTGART        
APR  ve  spolupráci  S Českoněmeckou  obchodní  a 

průmyslovou komorou připravuje na říjen tohoto roku 
autokarový  zájezd  na  21.  ročník  největšího 
středoevropského  veletrhu  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  nebo  si  můžete  přihlášku  stáhnout.  Počet 
účastníků  je  omezen  kapacitou  autobusu.  K účasti  rozhoduje  pořadí 
přihlášeného. 

VIII.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 paní  Makovcovou  –  tel. 
284021911. Využívejte výhod členství v APR !!

IX.SPOLUPRÁCE APR S VYDAVATELSTVÍM EKONOMIA 
Na  jaře  t.r.  došlo  ke  schůzce  vedení  APR  se  zástupci  vydavatelství 

Economia, z jejíž dohod vyšla spolupráce při pořádání poslední konference 
APR  v Centru  Babylon  v Liberci  v květnu  tohoto  roku.  Účastníci  si  jistě 
vzpomenou na přednášku p. Koppla, která byla vysoce hodnocena všemi 
účastníky. Na tento první krok by měla nyní navázat i následná spolupráce 
s časopisem  Sport &  wellness management., který toto vydavatelství má 
jako jeden ze svých produktů (vydává i např. Hospodářské noviny, týdeník 
Ekonom, časopis Hotel&Spa a desítku dalších odborných periodik) V rámci 
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navázané spolupráce s vydavatelstvím Economia 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 a budeme rádi, když bude pro vás přínosem.

X.  BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA A WELLNESS

     
Na základě chystaných dohod mezi společností ABF a.s., pořadatelem 

veletrhu Bazény, sauny, solária a wellness a APR se naše asociace stala 
odborným partnerem tomuto veletrhu, který se bude konat 19. – 22. 3. 2009. 
Jednání  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  jim  bude  zajistit 
výhody členství v APR při nastávající akci. O konečné podobě dohody a co 
z této  spolupráce  vzejde,  vás  budeme  informovat,  jakmile  bude  dohoda 
podepsána.

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.  

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.



Zpravodaj  APR  vydává  Asociace  pracovníků  v regeneraci  pouze  pro  vnitřní  
potřebu svých členů. Text schvaluje předseda představenstva APR. Neprošlo grafickou 
ani jazykovou úpravou.Příspěvky: Sekretariát APR, Nad Šutkou 41 E, Praha 8 – 18200.  
E-mail: apr@seznam.cz. Kopírování a následné šíření je povoleno.  Neprodejné

 Neprošlo grafickou ani jazykovou úpravou. Neprodejné
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