ZPRAVODAJ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI
SRPEN 2009

I. ÚVOD
Vážení přátelé, léto se nám překlopilo do druhé půle, doba
dovolených vrcholí, ale my již pro vás připravujeme podzimní program. Tak
vzniklo toto nové číslo Zpravodaje APR se kterým kromě informací o dění
v APR získáváte i vstupenky na dva podzimní veletrhy, při kterých naše
APR aktivně „asistuje“. V září veletrh zdraví a krásy Beauty & SPA, v říjnu
následně Wellness – Balnea. Z tohoto důvodu vychází náš Zpravodaj APR
také v papírové podobě.
Vítejte na stránkách Zpravodaje APR!!

II. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA APR
Od jara 2009 pracuje představenstvo a dozorčí rada APR ve složení:
Miroslav Veselý – předseda představenstva APR, Vodní Ráj Jihlava
e-mail vesely@smj.cz
telefon 608 666 405
Karel Koutecký – místopředseda představenstva, Plavecký bazén Sokolov
e-mail: koutecky@sb-sokolov.cz
telefon 731 410 376
Milan Šmíd – místopředseda představenstva,
Bazény a wellness s.r.o.
e-mail: projekce@bazeny-wellness.cz
telefon 603 414 169
Michalis Musulis – člen představenstva,
Plavecký bazén Jablonec n.N.,
e-mail: bazenjbc-reditel@atlas.cz
telefon: 602 112 555
Bc.Tomáš Mirovský – člen představenstva,
VŠTVS Palestra
e-mail: mirovsky@palestra.cz
telefon: 603 887 419
Romana Mlčochová - Andělová – člen představenstva,
Aqua Fitness Academy
e-mail: r.andelova@sebastien-cz.cz
telefon: 724 126 237
Irena Šmídová – člen představenstva,
MasKa
telefon: 604 260 131
e-mail: maska@c-box.cz
Václav Cymbalista – předseda dozorčí rady APR, ASPR
e-mail: aspr@aspr.cz
telefon: 608 880 540
Antonín Vaculik – člen dozorčí rady APR, zástupce Herborner Pumpen
e-mail: ava4@seznam.cz
telefon: 602 821 439
Tomáš Urban – člen dozorčí rady APR
BASF Stavební hmoty ČR
telefon: 724 336 488
e-mail: tomas.urban@basf.com

III. ZMĚNA VE VEDENÍ SEKRETARIÁTU APR
K 30.6.2009 ukončila svou činnost v sekretariátu Mirka Hančáková a
odešla dokončit své načaté vysokoškolské studium. Na její místo
v červenci nastoupila nová sekretářka, Ing. Dana Hurychová. Ta je
připravena plnit vaše přání na telefonu 284 021 911. Stejný zůstává i e-mail
do sekretariátu apr@seznam.cz.

IV. WORLD OF BEAUTY & SPA
PODZIM 2009
Po
úspěšně
navázané
spolupráci z jarní části veletrhu
World of Beauty & spa jsme se
s pořadatelem
veletrhu
Ing.
Konečnou domluvili na aktivní
účasti
APR
i
v podzimním
termínu. Uskuteční se tradičně na
Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích ve dnech 18. - 19. září 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. Všichni
platící členové APR obdrží současně s tímto Zpravodajem APR na veletrh
dvě volné vstupenky. Zájemci z řad členů APR se mohou presentovat
svými propagačními materiály na stánku, který bude mít na veletrhu naše
Asociace. My na oplátku přispíváme do odborné ho programu
přednáškovými vstupy: Podzim a wellness - zdravá výživa a životní styl,
přednáší Mgr. Jiřina Kubcová , Výstavba a vybavení wellness - přednáší
Ing. Milan Šmíd, Nové studijní programy v oblasti wellness a regenerace přednáší Bc.Tomáš Mirovský – VŠTVS Palestra. Dovolujeme si vás pozvat
nejen na přednášky zajišťované APR, ale zajímá-li vás krása a zdravý
životní styl, určitě si přijdete na své nejen na doprovodném programu, ale i
u jednotlivých vystavovatelů. Dámské části návštěvníků je určená
presentace nových kadeřnických střihů špičkových světových kadeřníků,
ukázky kosmetiky a péče o tělo. Pánskou část zaujmou krásná děvčata i
strojní vybavení pro wellness provozy. Rádi si s vámi popovídáme i na
stánku APR.
Zájemci o presentaci na stánku musí své materiály dopravit do
sekretariátu APR, Nad Šutkou 41e, 182 00 Praha 8, nebo zaslat poštou do
10. září 2009. Případnou osobní účast na stánku APR během veletrhu je
nutné domluvit v sekretariátu APR.

V. 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 Sport & wellness
management, odborného poradenského servisu, slev na akcích APR, po
volné vstupy na některé tematické výstavy, případně slevy pro
vystavovatele a další. Domlouvá se 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. Připomínkovali jsme živnostenský
zákon, vyhlášky pro bazény a sauny a připravili podklad pro normu
Bezpečnost na koupalištích.

VI. ČASOPIS SPORT & WELLNESS MANAGEMENT
Dostáváte
pravidelně
časopis
Sport
&
wellness
management? Vychází každý
sudý měsíc a členové APR jej získávají v rámci
členských výhod.
V časopise naleznete provozně technické a ekonomické informace z oblasti
sportu, bazénů a wellness, reportáže ze zajímavých zařízení a na stránce
věnované APR i informace z dění u nás v Asociaci. Do časopisu přispívá i
řada odborníků z naší členské základny.
Pokud by byly problémy
s distribucí časopisu k vám, (21.srpna vyšlo číslo 4), obraťte se na
sekretariát APR a zajistíme nápravu.

VII. KATEGORIZACE KOUPALIŠŤ
Těší nás, že se další provozy zapojují do našeho projektu
„Kategorizace bazénů“ a jejich seznam uveřejněný na internetových
stránkách www.aprcz.cz přibývá. V současné době je vyhodnoceno 67
krytých a 47 venkovních bazénových provozů. Ohodnotili jste již i vy svůj
bazén?
Vydávané certifikáty jsou uváděny s platností 2 roky. Platnost
vydaných certifikátů je zatím automaticky obnovována do doby úpravy
hodnotících kritérií. Pokud tedy vlastníte certifikát z předchozích období,
nemusíte se bát, certifikáty mají i nadále svou platnost.
Úprava
jednotlivých kritérií bude provedena na základě vyhodnocení celého
projektu v následných letech komisí vytvořenou ze zástupců
provozovatelů. Pokud už vydané hvězdičky k označení provozovny nejsou
v nejlepší kvalitě, můžete si v sekretariátu APR vyzvednout náhradní.
Pro ty, co se do projektu Kategorizace bazénů dosud nezapojili:

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.
Systém automaticky vyhodnotí vaše odpovědi a přidělí vám příslušný
počet hvězdiček (1 – 5) podle rozsahu technického vybavení a nabízených
služeb.
Zapojené bazény byly presentovány na jaře na výstavě Bazény,
sauny, solária, wellness. Připravujeme další systémy jejich presentace před
širokou veřejností.
Ohodnotili jste již i vy svůj bazén?

VIII. WELLNESS - BALNEA
APR převzala letos záštitu nad
výstavou Wellness – Balnea, která
proběhne 8. – 10. října 2009 na PVA
v Praze
–
Letňanech.
V rámci
uzavřené smlouvy s pořadatelem
výstavy, společností Terinvest, bylo dohodnuto:
1. APR bude mít k dispozici výstavní stánek. Zde mohou presentovat
členové APR zdarma svoje nabízené služby. Zájemci o presentaci na
stánku musí své materiály dopravit do sekretariátu APR, Nad Šutkou 41e,
182 00 Praha 8, nebo zaslat poštou do konce září. Případnou osobní účast
na stánku APR během veletrhu je nutné domluvit v sekretariátu APR.
2. Členové APR, kteří budou vystavovat pod svým jménem samostatně,
získají slevu za pronájem výstavní plochy – místo základní ceny 2.500,Kč/m2 je cena pro člena APR 1.350,- Kč/m2 plochy.
3. Členové APR obdrží volné vstupenky na výstavu.
4. APR získala jednostránkový inzertní prostor v katalogu výstavy a naše
logo bude uvedeno i na vstupenkách na výstavu.
5. Terinvest přenechá APR sál pro uspořádání odborného semináře.
Informace o semináři jsou uvedeny následně.

IX. PODZIMNÍ SEMINÁŘ APR
Dovolujeme si vás pozvat na podzimní seminář APR, který se
uskuteční v rámci odborného doprovodného programu výstavy Wellness
Balnea v pátek 9.10.2009 od 10ti hodin v přednáškovém sále č.3 na
výstavišti PVA v Praze – Letňanech na téma:

Legislativa pro bazény a wellness .
Přednášky budou zaměřeny na novinky ve stavební,
zdravotní (hygienické) a bezpečnostní legislativě pro provoz bazénů,
wellness a ostatních regeneračních provozů a při jejich navrhování a

výstavbě. Seminář je přihlášen i do vzdělávacích systémů členů ČKAIT a
ČKA. Přestože se přednášející tým ještě chystá, přednášky přislíbili : Jana
Ratajová – Min.zdravotnictví ČR, Ing.arch. Miloš Kopřiva – Fak.architektury
ČVUT Praha, Miroslav Veselý – předseda představenstva APR a ředitel
Vodního Ráje Jihlava, a další.
Účast na semináři je v rámci vstupného na výstavu Wellness Balnea,
ale na internetových stránkách APR na poslední straně tohoto Zpravodaje
APR je umístěná přihláška, protože kapacita sálu je omezená. Přihlásit se
s uvedením počtu účastníků můžete i mailem na apr@seznam.cz. Předem
přihlášeným zajistíme místo a v případě zájmu vystavíme potvrzení o
absolvování semináře.

X. NORMA BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH
APR dosud přes urgenci neobdržela oficiální odpověď ABASu na
náš návrh, že dopracujeme připomínky Hydroprojektu, zpracovatele normy.
Osud normy je proto dosud nejasný. APR má zájem o co nejrychlejší
vydání v plném znění, ale nemá podklady a informace o tom, co je potřebné
doplnit, aby bylo možné normu bez jejího krácení a rozdělování vydat. Její
vydání podporuje i MZd, které by do připravované novelizace bazénové
vyhlášky uvedlo i odkaz na tuto novou bezpečnostní normu.

XI. INTERNETOVÉ STRÁNKY APR
Na stránkách www.aprcz.cz
se snažíme připravovat stále něco
nového. V nejbližší době se u seznamu členů objeví loga s proklikem na
jejich vlastní stránky..Budeme rádi, když to samé uděláte i obráceně
umístěním loga APR na vašich stránkách (např. s uvedením, že jste členy
APR). Umisťujeme zde i informace o právě chystaných akcích s možností
on-line přihlášení. Navíc zde najdete m.j. i předchozí 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 již informovali
Návštěvnost stránek kolísá podle období 100 – 200 čtenářů / týden
Internetové stránky jsou hlavním komunikačním prostředkem APR a
doporučujeme vám jim věnovat náležitou pozornost.

XII. REKVALIFIKAČNÍ KURZY PALESTRA
Pro
zájemce
o
zvýšení
kvalifikace
nebo
doplnění
si
vědomostí
a
znalostí
z oboru
uvádíme nabídku podzimních kurzů
pořádaných VŠTVS Palestra, členem

APR. Pro členy APR se zaplacenými příspěvky pro rok 2009 platí na
uváděné kurzy smluvní sleva 10 % z ceny kurzovného. Zájemci se prokazují
legitimací člena APR.
Provozovatel tělovýchovných a sportovních zařízení (cena: 8 050,– Kč)
¾ 2. – 4.10, 9. – 11.10., 23. – 25.10., 6. – 8.11., 13. – 15.11., 27. – 29.11.2009 (víkendový kurz)
(vztahuje se i na provozovatele bazénů a koupališť)
Sportovní masér (cena: 5 750,– Kč)
¾ 2. – 4.10, 9. – 11.10., 23. – 25.10., 6. – 8.11., 13. – 15.11., 27. – 29.11.2009 (víkendový kurz)
¾ 5. – 11.10., 2. – 8.11., 27. – 29.11.2009 (intenzivní kurz)
Instruktor fitcentra (cena: 7 150,– Kč)
¾ 2. – 4.10, 9. – 11.10., 23. – 25.10., 6. – 8.11., 13. – 15.11., 27. – 29.11.2009 (víkendový kurz)
¾ 5. – 11.10., 2. – 8.11., 27. – 29.11.2009 (intenzivní kurz)
Kosmetické služby – kosmetika (cena: 10 550,– Kč)
¾ 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“.

XIII. SMLOUVA SE SEZNAM.CZ
APR uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci se společností
SEZNAM CZ a.s., provozující stejnojmenné internetové služby. APR předá
Seznamu cz veřejně dostupné informace o své členské základně a Seznam
CZ je zveřejní na internetu v „Firmy.cz“ a „Mapy.cz“ pro navigaci
návštěvníků k jednotlivým našim členům.
U každého našeho člena bude uvedeno:
Název (jméno) IČ, adresa, kontakty
Logo člena + logo APR
Popis činnosti
Umístění na mapě
Proklik na vlastní stránky, pokud je máte
V nejbližších dnech každý obdržíte ke schválení tyto údaje a popis, jak
je chceme do Seznamu zaslat, k připomínkování.

XIV. SOLÁRIA
Pravděpodobně všichni v oblasti regenerace zaznamenali letošní
letní informaci informací Světové zdravotnické organizace, že se prokázala
závislost zvýšeného výskyty melanomu kůže ve spojení s nadměrným
opalováním, a to i v soláriích. Pro média to bylo zajímavé téma do
„okurkové“ letní sezóny, zvláště když Česká obchodní inspekce ve stejné
době zveřejnila kontrolu provedenou v dubnu v soláriích, kdy z 10 měření
bylo 8 nevyhovujících. V seznamu se zatím nevyskytl žádný provozovatel –
člen APR. Upozorňujeme ale všechny, kteří mají ve svém areálu solárium,
že je v platnosti převzatá evropská norma ČSN – EN 60335-2-27 Elektrické
spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zvláštní požadavky na
spotřebiče pro ošetřování pleti použitím UV nebo infračerveného záření,
specifikující max. povolenou hodnotu záření 0,3 W/m2, která představuje
intenzitu svitu slunečního světla na rovníku při rovnodennosti v pravé
poledne. Na této hodnotě se shodli zdravotníci se světovými výrobci solárií
a solárních trubic. ČOI podle informace ústřední ředitelky RNDr. Jany
Příhodové chystá na podzim letošního roku širší kontroly provozovaných
solárií.
Protože největší nebezpečí poškození kůže intenzivním sluněním
hrozí mladistvým a dětem, uvažuje se se zákazem vstupu mladistvým do
18ti let do solárií. Tento předpis byl údajně zaveden ve Francii, se
zákazovými plakáty jsme se setkali nově i v Německu. V rámci zajištění
zdraví našich klientů doporučujeme omezit přístup mladistvých do 18ti let i
do našich solárií.

XV. 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 r.andelova@sebastien-cz.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
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. Ing. Danu Hurychovou, tel. 284 021 911.
Členové se zaplacenými členskými příspěvky budou vždy uvedeni i na
internetových stránkách APR: www.aprcz.cz.

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašujeme se k účasti na podzimním semináři Asociace
pracovníků v regeneraci (APR) pořádaný dne 9. října. 2009 od 10 h na
výstavišti PVA v Praze – Letňanech, přednáškový sál 3

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY A WELLNESS
Uspořádané v rámci doprovodného programu výstavy
Wellness – Balnea 8. – 10. 10. 2009
Přihlašovací organizace:

Jméno a příjmení účastníka

Podpis odpovědné osoby:
Razítko organizace:

Telefon

Požaduji potvrzení
o absolvování semináře

…………………………………………

Akce je akreditovaná do vzdělávacích cyklů autorizovaných osob ČKA a
ČKAIT. Pořadatel na vyžádání vystaví zúčastněným osobám potvrzení o
absolvování semináře.

