
 
 

ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI 
ÚNOR  2009 

 

I. ÚVOD 
Vážení přátelé, zima je sice ještě v plném proudu a ukazuje nám svou 

mrazivou a sněhovou sílu k radosti lyžařů ale nelibosti automobilistů, my jsme 
ale již v plné přípravě našich jarních asociačních aktivit. Tou nejbližší bude 
volební valná hromada. Naplno běží i registrace členů APR pro rok 2009 a 
všichni, kteří již zaplatili, mohou očekávat obálku nejen s daňovým dokladem, 
ale i s novou členskou kartou a volnými vstupenkami na jarní tematické 
veletrhy. Ty, co dosud nezaplatili, chceme vyzvat k urychlenému provedení 
platby i z důvodu včasného objednání nového časopisu. Dále již k jednotlivým 
bodům podrobněji.   

Vítejte na stránkách Zpravodaje APR!! 
 

II. VALNÁ HROMADA APR  
Představenstvo APR si vás dovoluje pozvat na volební 

valnou hromadu APR, která se uskuteční dne 6. března 2009 od 
10.30 hodin v zasedací místnosti sídla a sekretariátu APR – Nad 
Šutkou 41e, Praha 8 – Kobylisy. Účast na valné hromadě je právem 

každého člena, od provozovatelů a firem určeného zástupce. Protože bude 
voleno nové představenstvo a dozorčí rada, mohou členové APR navrhnout 
svého zástupce (kandidáta) do těchto orgánů. Volba pak proběhne v souladu 
se Stanovami APR – jsou uveřejněny na www.aprcz.cz. Zde je uvedena i 
možnost zastupování (zplnomocnění) v případě, že se některý z členů APR 
nemůže valné hromady účastnit. 

 
Prozatím nominovaní: 
Miroslav Veselý – Vodní Ráj Jihlava, Karel Koutecký – Plavecký bazén 

Sokolov, Milan Šmíd – Bazény a wellness, Michalis Musulis – Plavecký bazén 
Jablonec n.N., Romana Mlčochová Andělová – Aqua Fitness Academy, 
Antonín Vaculik – zástupce Herborner Pumpen, Václav Cymbalista – ASPR, 
Václav Kraus – BASF, Irena Šmídová – MasKa, Tomáš Mirovský – Palestra. 
Další nominace do kandidátky je možné zasílat do sekretariátu APR. 

Protože budeme zajišťovat občerstvení pro účastníky, uvítáme, když 
nám potvrdíte svou účast na valné hromadě – nejlépe e-mailem: 
apr@seznam.cz. Ti, kteří již svou účast potvrdili, evidujeme a znovu potvrzovat 
účast nemusí. 

 
 

III. REGISTRACE ČLENŮ APR PRO ROK 2009  
Naplno nám běží registrace členů APR pro rok 2009. Řada již má 

uhrazeny příspěvky a ostatní vyzýváme k urychlenému splnění této členské 
povinnosti. Při včasné platbě mimo daňového dokladu obdržíte: 
-  novou členskou kartu, která vás bude opravňovat k využívání členských 
výhod. Karta bude mít roční platnost a pro každý rok bude vydávána nová.  

http://www.aprcz.cz/
mailto:apr@seznam.cz


-  2 volné vstupenky na veletrh World of Beauty and Spa 6.- 7. 3. 2009  
-  2 volné vstupenky na společné výstavy Bazény, sauny, solária & wellness a 
Sport Tech, které proběhnou 19. – 22. 3. 2009. Vstupenky i při odlišném 
označení platí dle informace pořadatele na obě výstavy. 
-  Pro registrované členy APR se zaplacenými příspěvky zajišťujeme 
předplatné časopisu Sport & wellness management. 

 
Upozornění:
K datu Valné hromady APR (6.3.2009) bude provedena změna v evidenci 

členů APR na internetových stránkách APR www.aprcz.cz. Členové, kteří 
k tomuto datu nebudou mít dosud uhrazeny členské příspěvky, budou 
v seznamu zneviditelněni. Objeví se pak až po splnění této členské povinnosti, 
ale vždy až po určitých časových úsecích. Není možné tyto zásahy provádět 
individuálně. Stejným způsobem bude řešeno i zajištění předplatného 
časopisu Sport & wellness management. I z tohoto důvodu je nutné uhradit 
členské příspěvky včas. 

  

IV. VÝSTAVA WORLD OF BEAUTY & SPA  2009  6. - 7. BŘEZNA 2009     

Každý člen APR po uhrazení členských příspěvků obdrží 2 volné 
vstupenky na jarní veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA, který se uskuteční na 
Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích ve dnech 6. - 7. března 2009. 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 připraveném programu 
se můžete dovědět ze stránek veletrhu: 
www.beautyexpo.cz. Termínu veletrhu byl 
upraven i termín pořádání valné hromady 
APR – mimopražští účastníci Valné hromady se mohou v jednom dni zúčastnit 
obou akcí po sobě.  

 Protože se APR letos aktivně podílí na programu a bude mít na veletrhu 
svůj stánek I3 umístěný ve střední části Průmyslového paláce, nabízíme našim 
registrovaným členům, a to i z řad masérů a provozovatelů wellness zařízení 
nebo bazénů, možnost bezplatné presentace svých výrobků a služeb – jako 
člen APR na našem stánku. Propagační materiály je nutné dodat do 
sekretariátu APR obratem. Bližší informace podá sekretariát APR.  

 

 

V. BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS  2009  
APR a společnost ABF a.s., pořadatel veletrhů a 

výstav, si vás dovolují pozvat na 5. mezinárodní veletrh 
z oblasti bazénů a wellness - BAZÉNY, SAUNY, 
SOLÁRIA & WELLNESS  2009 a 1. ročník veletrhu 
sportovních staveb, jejich technologií a vybavení SPORT TECH 2009, které se 

http://www.aprcz.cz/
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uskuteční ve dnech 19. - 22. 3. 2009 
na výstavišti PVA v Letňanech. 
Díky odborné záštitě, kterou  
převzala APR nad bazénovým 
veletrhem, nabízí pořadatel výstavy 
pro naše členy zajímavé výhody: 
vystavující firmy – členové APR 
mají lepší pozici při stanovení 

výstavních podmínek (slevy) a ostatní členové APR získají volnou vstupenku 
na oba veletrhy. Členům APR, kteří nevystavují na výstavě, zvláště pak 
provozovatelům bazénů, koupališť, aquaparků a wellness nabízíme možnost 
presentace svých služeb na stánku APR. Propagační materiály je nutné dodat 
do sekretariátu APR do 12. března 2009. Bližší informace podá sekretariát 
APR. 

 

U příležitosti výstavy Bazény, sauny, solária a wellness vydává časopis 
Obec a finance speciální přílohu s tematikou bazénů, koupališť a wellness, 
která bude spolu s časopisem distribuována na cca 6000 měst a obcí celé 
republiky.  Vydavatel časopisu umožnil naší Asociaci presentovat se v této 
příloze odbornými články s tematikou Bezpečnosti koupališť a Kategorizace 
bazénů. 

 

VI. KATEGORIZACE KOUPALIŠŤ 
Těší nás, že se další provozy zapojují do našeho projektu „Kategorizace 

bazénů“ a jejich seznam uveřejněný na internetových stránkách www.aprcz.cz 
utěšeně přibývá. V současné době je ohodnoceno 51 krytých a 41 venkovních 
provozů. Ohodnotili jste již i vy svůj bazén? V návaznosti na připravovaný 
veletrh Bazény, sauny, solária & wellness, který proběhne v březnu 2009 na 
výstavišti v Praze Letňanech došlo k dohodě mezi APR a pořadatelem výstavy 
– ABF a.s. o podpoře tohoto projektu. Všechny zúčastněné provozy projektu 
Kategorizace koupališť (tedy i ti z dřívějších let) mají možnost presentovat své 
zařízení na výstavním panelu, který bude umístěn v hlavní výstavní hale. 
Doporučuje se foto velikosti min. 210 x 300 mm (A4), max. 300 x 420 mm (A3) 
nebo obdobné propagačními materiály, které je možné vyvěsit na panel. 
Účastníci kategorizace koupališť získají navíc volnou vstupenku na veletrh. 
Účast v projektu kategorizace není vázána na členství v APR ani jiné 
organizaci. 

 Zapojení do projektu Kategorizace bazénů je jednoduché a nestojí nic 
jen několik minut času. Stačí vyplnit pravdivě on-line dotazník na stránkách 
www.aprcz.cz a odeslat jej elektronicky do sekretariátu APR. 

 
Pro nově zapojené bazény se připravuje slavnostní předání certifikátů na 
veletrhu Bazény, sauny, solária a wellness. Účastníky budeme včas 
informovat a zašleme jim volné vstupenky.  
 
 

http://www.aprcz.cz/
http://www.aprcz.cz/


VII. JARNÍ KONFERENCE APR   
12. – 13. května 2009 proběhne na plaveckém areálu v Sokolově a 

v Parkhotelu Sokolov odborná konference na téma: „Modernizace bazénů a 
wellness center – ekonomický přínos rozšiřování služeb ve stávajících 
provozech“, čímž budeme dále rozvíjet problematiku načatou v minulém roce.  
V rámci konference bude příležitost navštívit a vyzkoušet atrakce v nově 
provedené přístavbě bazénové haly plaveckého areálu. Spolupráci na 
odborném programu domlouváme stejně jako loni s vydavatelstvím Economia. 
Na akci se spolupodílí i Sokolovská bytová s.r.o., provozovatel plaveckého 
bazénu v Sokolově. Propozice ke konferenci budou sekretariátem APR 
rozesílány během března a dubna 2009. 

 

VIII.  INTERNETOVÉ STRÁNKY APR 
Na stránkách www.aprcz.cz   probíhá právě instalace novinek. K přečtení 

jsou i loňská nebo starší čísla Zpravodaje APR a k dispozici je i nejnovější 
verze doporučeného standardu Bezpečnost koupališť po rozšíření a 
připomínkách probíhajících během roku 2008. Tato verze slouží ke zpracování 
technické normy, které právě probíhá, jak jsme vás informovali v lednovém 
Zpravodaji APR. 

 
Dále zde naleznete: 

-   seznam členů APR se zaplacenými příspěvky s každoročním upřesněním 
k březnu daného roku 
-  rubriku „Kategorizace bazénů“ s on-line dotazníky pro přihlášení do projektu 
a seznamem již zapojených bazénů s uvedením počtu hvězdiček 
-  odborné články různých oborů regenerace. Pro tuto rubriku se připravuje 
výrazné doplnění dalšími odbornými články a reportážemi 
-  snímky zapojené do fotosoutěže. Fotosoutěž nám končí k poslednímu únoru 
2009 
-  rubriku „poradenství“ určenou pro vaše dotazy a připomínky. V této rubrice 
je vyčleněno zvlášť téma „bermudy“, kde jsou zaznamenány jednotlivé 
příspěvky k této tematice. Pokud se nám objeví další takovéto „ožehavé 
téma“, vyčleníme pro něj znovu zvláštní diskusní klub. 
-  akce pořádané nebo podporované APR. V seznamu jsou nejen připravované 
akce, kde je potřeba i s on-line přihláškou, ale můžete se podívat i na seznam 
již proběhlých akcí. 
-  seznam členů představenstva a dozorčí rady APR včetně kontaktů. 
-  a další informace z APR. 
  

Internetové stránky jsou hlavním komunikačním prostředkem APR a 
doporučujeme vám jim věnovat náležitou pozornost. Jejich návštěvnost se 
pohybuje průměrně 100 – 180 návštěv/týden. 
 
 
 
 
 

http://www.aprcz.cz/


IX. FOTOSOUTĚŽ 
Fotosoutěž vyhlášená před dvěma roky nám ke konci února 2009 končí a 

její vyhodnocení s předáním cen proběhne na blížící se výstavě Bazény, 
sauny, solária, wellness. Všechny soutěžní snímky si i nadále můžete 
prohlédnout na internetových stránkách www.aprcz.cz v rubrice „fotosoutěž“. 

 
Mediální partner soutěže:  Wellness magazín Bazény a Sauny  
 

 

Partneři soutěže:  
ABF a.s. – pořadatel výstav 
Basf – stavební hmoty sro – výrobce 

stavebních hmot 
 
Frajt Pro sro – výrobce a dodavatel šatních  a 
      odbavovacích systémů 
Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér 

bazénových technologií a technologií pro 
wellness provozy, provozní řády, 
poradenství 

 

 
 
 

X.  REKVALIFIKAČNÍ KURZY PALESTRA 
Pro členy APR se zaplacenými příspěvky pro rok 2009 platí na uváděné kurzy 
smluvní sleva 10 % z ceny kurzovného. 
 
Sportovní masér (cena: 5 750,– Kč) 
 10. – 12.4, 17. – 19.4., 8. – 10.5., 15. – 17.5., 5. – 7.6., 12. – 14.6.2009 (víkendový kurz) 
 11. – 17.5., 1. – 7.6., 26. – 28.6.2009 (intenzivní kurz) 
 20. – 26.7., 10. – 16.8., 28. – 30.8.2009 (intenzivní kurz) 
 2. – 4.10, 9. – 11.10., 23. – 25.10., 6. – 8.11., 13. – 15.11., 27. – 29.11.2009 (víkendový kurz) 
 5. – 11.10., 2. – 8.11., 27. – 29.11.2009 (intenzivní kurz) 

 
Instruktor fitcentra (cena: 7 150,– Kč) 
 10. – 12.4, 17. – 19.4., 8. – 10.5., 15. – 17.5., 5. – 7.6., 12. – 14.6.2009 (víkendový kurz) 
 11. – 17.5., 1. – 7.6., 26. – 28.6.2009 (intenzivní kurz) 
 20. – 26.7., 10. – 16.8., 28. – 30.8.2009 (intenzivní kurz) 
 2. – 4.10, 9. – 11.10., 23. – 25.10., 6. – 8.11., 13. – 15.11., 27. – 29.11.2009 (víkendový kurz) 
 5. – 11.10., 2. – 8.11., 27. – 29.11.2009 (intenzivní kurz) 
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Sportovní masér (cena: 5 750,– Kč) 
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Instruktor fitcentra (cena: 7 150,– Kč) 
 10. – 12.4, 17. – 19.4., 8. – 10.5., 15. – 17.5., 5. – 7.6., 12. – 14.6.2009 (víkendový kurz) 
 11. – 17.5., 1. – 7.6., 26. – 28.6.2009 (intenzivní kurz) 
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 5. – 11.10., 2. – 8.11., 27. – 29.11.2009 (intenzivní kurz) 

 

Kosmetické služby – kosmetika (cena: 10 550,– Kč)  
 5. – 13.10., 2. – 10.11., 23. – 29.11.2009 (intenzivní kurz) 
 
Rekvalifikace jsou zabezpečovány podle zvláštních právních předpisů – § 108 odstavec 2) 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Vydávaná osvědčení splňují podmínky zákona č. 
455/1991 Sb. pro „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“, „Provozování 
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici“, 
„Průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní“, „Masérské, regenerační a rekondiční 
služby“, „Kosmetické služby“ a „Pedikúra, manikúra“.  
 

XI. SMLOUVA S OSA 2009 
V roce 2009 zůstává v platnosti stávající kolektivní smlouva ČSTV 

s Ochranným svazem autorským (OSA) o veřejném provozování hudebních 
děl. Smlouva se vztahuje na občanská sdružení, která jsou členy ČSTV 
(typicky tedy na TJ/SK a sportovní svazy). Na základě této smlouvy byly 
uhrazeny poplatky za užití hudebních děl subjekty sdruženými v ČSTV. 
Sdružené subjekty tedy organizaci OSA žádné poplatky platit nemusí. Seznam 
sportovních svazů, na které se daná smlouva vztahuje tvoří nedílnou součást 
smlouvy (jsou to všechny sdružené i přidružené svazy ČSTV – tedy i APR). 
TJ/SK pak svou příslušnost k ČSTV a tedy skutečnost, že se na ně daná 
smlouva vztahuje, prokazují evidenčním listem člena ČSTV ( vydává příslušné 
regionální sdružení), regionální a krajské sdružení licencí, resp. registračním 
listem. Člen APR se prokazuje členskou legitimací, kterou obdrží po zaplacení 
členských příspěvků 

Smlouva se ovšem nevztahuje na užití hudebních děl jiným způsobem než 
vymezeném ve smlouvě (čl. 2), tedy obecně jinak než při sportovní činnosti 
nebo ve stravovacích a ubytovacích zařízeních provozovaných 
nepodnikatelsky. 

Smlouva se nevztahuje zejména na užití při společenských a kulturních 
akcích jako jsou koncerty, taneční zábavy apod., na ubytovací zařízení 
provozovaná podnikatelsky (na živnostenský list) a hlavně se v žádném 
případě nevztahuje na subjekty, které nejsou ustaveny jako občanská 
sdružení, byť působí ve sportu a by´t jsou i členy TJ/SK/svazu (fyzická osoba 
podnikající na základě živnostenského listu – např. cvičitel aerobiku, obchodní 
společnosti – akciová společnost, s.r.o. apod.). 
 



Stejným způsobem jako se svazem OSA  je uzavřena smlouva mezi ČSTV a 
INTERGRAM na rok 2009. 
 

Úplné znění těchto smluv nejdete na web stránkách ČSTV – www.cstv.cz  
v sekci Pro členy – publikace – zpravodaj TP 1/2009. 

Doporučujeme všem svým členům, kteří ve svých provozovnách provozují i 
hudební díla, k bedlivému prostudování výše uvedené smlouvy.  

 
 

XII. PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V APR 
Provozujete bazén, koupaliště, wellness zařízení? Jste masér(ka)? 

Nabízíte výrobky či služby pro uvedené oblasti regenerace? Chcete stát 
členem Asociace pracovníků v regeneraci, využívat informační servis a 
členské výhody? Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line přihlášky na 
www.aprcz.cz . Zde se dovíte I další informace o této naší profesní organizaci. 

Členství a APR je dobrovolné.  APR zajišťuje pro svoje členy různé 
výhody – od předplatného odborného časopisu (od letoška Sport & wellness 
management), odborného poradenského servisu, slev na akcích APR, po 
volné vstupy na některé tematické výstavy, případně slevy pro vystavovatele a 
další. Domlouvá možnost slev mezi jednotlivými subjekty APR. Člen APR 
může volit a být zvolen do jednotlivých orgánů APR a podílet se aktivně na 
řízení celé organizace.  

APR hájí zájmy svých členů při jednání s legislativními orgány a snaží 
se účastnit legislativních procesů při tvorbě vyhlášek a norem v oblasti 
bazénářství a regenerace.  

 
 

XIII.  SJEDNANÉ SLEVY ČLENŮM APR 
 

AQUA AEROBIC – PhDr. HANA DOLENSKÁ – kurzy cvičení ve vodě: aqua 
aerobic, aqua kick box, aqua dance, wellness sobotní akce a relaxační 
víkendy  – 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: kloboucnikova@palestra.cz
 
BAZÉNY A WELLNESS – projektové práce technologií bazénů a wellness od 

studií přes všechny stupně dokumentace 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:  projekce@bazeny-wellness.cz  
 

http://www.cstv.cz/
http://www.aprcz.cz/
mailto:aqua-aerobic@volny.cz
mailto:mirovsky@palestra.cz
mailto:projekce@bazeny-wellness.cz


FRAJT - šatní skříňky, kabiny -  sleva 5 % na celý sortiment výrobků  
        tel.: 573 335 700,     fax: 573 335 800,      e-mail:  dfrajtova@frajt.cz      
 
MASKA – Irena Šmídová – masérské a kadeřnické služby. Účesy pro běžný 

den i pro slavnostní příležitosti, vlasové poradenství. Masáže klasické, 
baňkování, medové masáže, masáže hlavy. -  Sleva 10 % na masérské 
služby.  Tel.: 284 021 910, mob. 604 260 131,  e-mail: maska@c-box.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 na 
daný rok, kterou obdržel po zaplacení členských příspěvků APR.  Pokud 
někdo zaplatil příspěvky a nedostal dosud legitimaci,, obraťte se prosím na 
sekretariát – na sl. Mirku Hančákovou, tel. 284 021 911.   Členové se 
zaplacenými členskými příspěvky budou vždy uvedeni i na internetových 
stránkách APR:  www.aprcz.cz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
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. Příspěvky: Sekretariát APR, Nad Šutkou 41 E, Praha 
8 – 18200. E-mail: apr@seznam.cz. Kopírování a následné šíření je povoleno.  
Neprodejné 

ZDE MŮŽETE MÍT I VY SVOU 
BEZPLATNOU  INZERCI 

za předem stanovených pravidel: 
a) máte zaplacený členský příspěvek právnické osoby v daném 

kalendářním roce (tj. nyní již za rok 2009) 
 

b) poskytujete členům APR členskou výhodu (např. slevu) při nákupu 
produktů nebo služeb  

 
c) dodáte  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. 

mailto:dfrajtova@frajt.cz
mailto:maska@c-box.cz
mailto:info@nessy.cz
http://www.aprcz.cz/
mailto:apr@seznam.cz
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