
1. Úvod
Vážení  přátelé,  dovolte,  abychom  Vám  popřáli  úspěšný  nastupující  rok,  pevné  nervy  na  

překonávání všech překážek, samé spokojené klienty a pohodové lidi kolem sebe. I pro rok 2011 pro  
vás  chystáme  spoustu  aktivit  v oblasti  vzdělávání,  propagaci  vašich  výrobků  a  služeb  i  akce  pro  
odpočinek  a  relaxaci.  Jistě  jste  zaznamenali,  že  jako  každý  rok  probíhá  registrace  s placením 
členských  příspěvků.  Máme  nachystané  nové  členské  legitimace.  Podaří  se  nám  ukončit  platbu  
příspěvků dříve než loni? Včasnou platbou sekretariátu usnadníte práci a bude se moci věnovat jiným  
aktivitám ve prospěch APR. Zpravodaj přináší informace o akcích pro letošní jaro. Věnujte mu proto  
svou pozornost, aby vám něco důležitého neuteklo. Vítejte na stránkách lednového čísla Zpravodaje  
APR! 

2. World of beauty & spa
 Veletrh World of Beauty & Spa se uskuteční 18. – 19. 2. 2011 

vO2 aréně vPraze - Vysočanech. Všichni členové APR se zaplacenými 
členskými příspěvky pro rok 2011  obdrží na veletrh 2 volné vstupenky. 
Na  tomto  veletrhu  by  APR  měla  mít  opět  kdispozici  svůj  stánek  a 
členové  APR  mohou  využít  možnosti  se  zde  prezentovat.  Detaily  je 
nutné si předem domluvit se sekretariátem APR. Propagační materiály 
je nutné dodat do sekretariátu APR do pátku 11.2.2011. Vrámci doprovodného vzdělávacího programu 
veletrhu se uskuteční vpátek 18.2. od 15.45 hodin přednáška Mgr. J. Kubcové a E. Havlasové  „SM 
systém – metoda trvalého odstranění bolestí zad, deformit páteře a přetížení velkých kloubů“  

Foto  zpředchozího  podzimního  World  of  Beauty  &  Spa  vO2  aréně  můžete  vidět  na 
internetových stránkách  www.aprcz.czve fotogalerii. 

3. Valná hromada apr
V souladu se stanovami APR svolává Představenstvo APR Valnou hromadu 

členů, která se uskuteční ve pátek  11. března 2011 od 9.30 hodin v zasedacím 
sále sídla APR v Praze 8 – Kobylisích, Nad Šutkou 41e. Účast na Valné hromadě 
má každý člen APR, resp. zástupce provozovatele nebo právnické osoby, který má 
uhrazeny  členské  příspěvky  APR  na  rok  2011.  Aby  bylo  možné  co  nejlépe 
organizačně zajistit akci, uvítali bychom od jednotlivých členů informaci, jestli se 

Valné  hromady  zúčastní.  Informaci  můžete  poslat  e-mailově  na  apr  @  seznam.cz  .  Letošní  Valná 
hromada  je  volební  a  členové  APR  mají  možnost  navrhnout  kandidáty  na  předsedu  APR,  členy 
představenstva APR a členy dozorčí rady. Na Valnou hromadu bude navazovat seminář pro výživové 
poradce, ostatní mohou přítomnosti v Praze využít k návštěvě výstavy Bazény, sauny & spa, která v té 
době probíhá v PVA Letňany.
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4. Členské příspěvky APR 2011 a economia benefit klub  
V prosinci  dostali  všichni  členové  a  zájemci  o  členství  v APR  e-mailem  zálohovou 

fakturu na zaplacení členských příspěvků pro rok 2011. Členské příspěvky zůstávají již několik 
let  neměnné,  ani  pro  další  rok  nepředpokládáme jejich  zvyšování.  Samostatné  osoby platí 
1.000,-  Kč,  školy  a  vzdělávací  zařízení  1.800,-  Kč,  provozovatelé  2.500,-  Kč  a  firmy  (i 
podnikající jako fyzická osoba) 5.000,- Kč. Členové registrovaní již pro rok 2011 dostávají nové 
členské legitimace pro letošní rok, volné vstupenky na veletrh World of Beauty & Spa a byl jim 
prodloužen odběr časopisu Sport & Wellness Management.  

Pro  včasně  platící  se  připravuje  speciální  bonus  ve  formě  členství  v Economia 
Benefitklubu. Karta člena  bude na jméno a bude opravňovat k čerpání nabízených výhod a 
slev,  jak  u  vydavatelství  Economia,  tak  u  smluvních  partnerů,  které  budou  postupně 
zveřejňovány. Za příklad můžeme uvést nyní nabízený Obchodní věstník se slevou 30%, 15 – 
25%  sleva  na  programy  Divize  konferencí  a  seminářů,  vstupenky  na  Pivovarský  ples, 
vstupenky na koncerty a další akce po celém území republiky.  Se slevou si zahrajete golf, 
najíte se v restauraci, navštívíte Národní galerii, divadla nebo koncert  a další.

5. Seminář výživových poradců
Sekce  výživových  poradců  APR  a  Společnost  pro  výživu 

připravila na pátek 11. března 2011 od 11ti hodin seminář pro zájemce 
o tuto problematiku na téma: 

LÉKAŘSKÁ  VYŠETŘENÍ  DŮLEŽITÁ  PRO  PRÁCI 
VÝŽIVOVÉHO  PORADCE,  LABORATORNÍ  HODNOTY  A  JAK  JIM 
ROZUMĚT

 Seminář navazuje na Valnou hromadu APR a uskuteční  se v zasedacím sále sídla 
APR, Nad Šutkou 41e v Praze 8 – Kobylisích (stanice metra C – Kobylisy) od 11ti do 17ti hodin. 
Přednášet bude MUDr. Dana Maňásková.

Detailní časový program semináře včetně přihlášky na akci jsou rozesílány ve zvláštní 
příloze, případně je naleznete na stránkách  www.aprcz.cz v rubrice „Akce – připravujeme“, 
kde je též on-line přihláška. Akce je přístupná všem zájemcům o danou problematiku, počet 
míst na semináři je omezen velikostí přednáškového sálu – v případě zájmu se přihlaste včas – 
do 25. 2. 2011 !! 

6. Jarní konference apr
 Po úspěchu loňské konference připravujeme i  pro  letošek společné pořádání  akce 

s kombinovaným souběžným programem. Ten se v části pro bazénáře a saunaře bude zabývat 
Provozními zkušenostmi z bazénových a wellness provozů. V části pro výživové poradce bude 
nosným tématem životní styl a dětská obezita. Konference se uskuteční v termínu  28. – 29. 
dubna 2011. Rezervujte si termín!!
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7. Kategorizace koupališť

Již od roku 2006 probíhá projekt hodnocení vybavenosti bazénů a koupališť známý jako 
„Kategorizace  koupališť“.  Jednoduchým vyplněním dotazníku  na  internetových  stránkách 
www.aprcz.cz nebo na stánku APR na výstavě zjistíte, do které kategorie váš bazén patří.  
Ohodnotili jste již i vy svůj bazén?  Zapojení je zdarma!

8. Internetové stránky apr

Navštívili  jste po vánocích internetové stránky APR na adrese  www.aprcz.cz? Jako 
„vánoční dárek“ jsme pro vás připravili několik novinek. Stránky získali modernější vzhled, ale 
při  zachování  osvědčené  struktury  pro  vyhledávání  jednotlivých  rubrik.  Doplnili  jsme  nové 
odborné články jak z oboru legislativy, tak i ze správné výživy. V reportážích naleznete článek o 
průběhu loňské konference ve Vyškově a na Kraví Hoře. Ve fotogalerii přibyly fotky z podzimní 
exkurze  na  rakouské  wellnessy,  podzimního  semináře  výživových  poradců  a  tradičního 
Mikulášského semináře, který se opět vrátil do Jindřichova Hradce.

Novinkou stránek je umístění loga u všech registrovaných členů APR s proklikem na 
jejich stránky. Uvítali bychom od našich členů reciprocitu – umístěním na své stránky pomocí 
těchto odkazů (rozdělené dle barev loga APR):

 
Černé  logo  APR: <a  href=“http://www.aprcz.cz“  target=“_blank“  border=“0“>  <img 

src=“http://www.aprcz.cz/image/logo_cerne.gif“ /></a>
Bílé  logo  APR: <a  href=“http://www.aprcz.cz“  target=“_blank“  border=“0“>  <img 

src=“http://www.aprcz.cz/image/logo_bile.gif“ /></a>
 
Další novinkou stránek je rubrika „inzerce“, kde je možné zadat inzerát ať už formou 

nabídky nebo poptávky. Pro členy APR je tato služba zdarma, pro nečleny APR je zpoplatněna. 
Ceník je k dispozici v sekretariátu APR. Vzory již umístěných inzerátů si můžete prohlédnout.

9. Časopis sport & wellness management

Dostáváte  pravidelně  časopis  Sport  &  wellness 
management? 

Do tisku jde právě číslo 1, které vyjde v únoru 2011. V časopise naleznete mj. reportáže 
z rakouského bazénu v Raabs an der Thaya a z tuzemska z plaveckého areálu v Sokolově. 
V seriálu o legislativě se tentokrát zaměřuje na oblast kojeneckého plavání, resp. podmínek pro 
pořádání organizovaných kurzů koupání kojenců a batolat. V časopise naleznete i řadu dalších
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zajímavých informací z oblasti fitness, wellness a prevence zdraví. Časopis objednáváme pro 
všechny registrované členy APR.

10. Sjednané slevy členům APR

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, zpracování 
ekonomických vyhodnocení provozních nákladů

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   

LÉKÁRNA  -  INVEST  s.r.o.  přístroje  InBody,  Biospace:  vývoj,  prodej  a  servis 
diagnostických  přístrojů  InBody pro  analýzu  složení  lidského  těla.  Našimi  klienty  jsou 
v současné době zejména výzkumné ústavy, tělovýchovné fakulty, nemocnice a zdravotnická 
zařízení,  rehabilitační  ústavy,  lékárny,  dětské  ozdravovny,  dietologické  ordinace,  nutriční 
poradci, fitcentra, wellness a beauty studia atd. Pro členy APR poskytujeme  10% slevu na 
všechny modely InBody. Informaci o naší nabídce najedete na www.biospace.cz

tel.: 602 137 10, email: biospace@email.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: info@mas-ka.cz         

NESSY: odbavovací turniketové a vstupenkové systémy – sleva 3 %                
tel., fax: 495 212 004, e-mail: info@nessy.cz

VŠTVS Palestra: kurzy, školení, rekvalifikace – sleva 10 % kurzovného             
tel.: 281 932 013,  e-mail: donevova@palestra.cz     
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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 na sekretariát APR.– na  Ing. Danu Hurychovou, tel.  
284  021  911.  Členové  se  zaplacenými  členskými  příspěvky  budou  vždy  uvedeni  i  na  
internetových stránkách APR:  www.aprcz.cz.

Právnické osoby, provozovatelé a školy – členové APR mohou mít ve  ZPRAVODAJI 
APR bezplatnou  inzerci za předem stanovených pravidel:

a) mají zaplacený členský příspěvek právnické osoby v daném kalendářním roce
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!
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