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Úvod a aktivity APR

SLOVO ÚVODEM

autor: Miroslav Veselý

Vážení čtenáři,
Vážení čtenáři,
Rok 2016, který byl ve znamení 20. výročí vzniku naší asociace je za námi a já si dovolím prohlásit, že byl
úspěšný jak z pohledu činnosti APR a doufám, že i z hlediska vaší práce.
Podařilo se dotáhnout veškeré záležitosti kolem školení Vodního dozoru a mohu s radostí sdělit, že v současné
době bylo uděleno pověření dvěma školícím zařízením, na které se v případě zájmu o vyškolení svých pracovníků,
již můžete obracet. Vše podstatné nejenom o této problematice se dozvíte na našich webových stránkách
www.aprcz.cz, kde jsou uvedeny a budou postupně doplňovány nejen kontakty na všechny pověřené školitele, ale i
pravidla, která zájemce o školení musí splňovat, aby pověření dostal.

Nyní je před námi rok 2017 a tak mi dovolte malé seznámení s tím, co nás čeká letos na jaře:
Březen zahajuje 10. – 11.3. veletrhem zdraví, krásy a správného životního sylu World of Beauty & Spa za účasti
APR a jejich členů a partnerů. Díky přislíbení velké výstavní plochy tak kromě „mateřského“ stánku APR budou
přidruženy i výstavní prostory VŠ Palestra, Domostavu Energo, Petra Clinic a masérské školy Refit. Přijďte se na
nás podívat – vstupenky obdrželi všichni členové po zaplacení příspěvků za rok 2017. Můžete zkusit v našem
wellness koutku jak nabízené masáže, rolfterapii, nechat si změřit tělní parametry své kondice, prohlédnout si
vybavení pro aquafitness, poradit s výživou nebo péčí o pleť.
Březen zakončíme 30.3.  2.4 Saunafestem, Mistrovstvím ČR a Velkou cenou v saunových ceremoniálech,
které se pod záštitou APR a s naším zastoupením v mezinárodní porotě uskuteční v saunovém světě Aquapalace
Praha. Vstupenky na Saunafest pro zájemce o saunové zážitky jsou k dispozici přímo v pokladně Aquapalace nebo
přes internet.
Jarní seminář APR uskutečníme letos ve spolupráci s Českou asociací saunérů 6. – 7. dubna v rezortu Hrubá
Voda u Olomouce. Doufáme, že společným bazéno – saunovým odborným programem i doprovodnými aktivitami
oslovíme dost zájemců. K akci vydáváme zvláštní propozice s přihláškou – přihlásit je možné i přes stránky APR
www.aprcz.cz.
Součástí jarní konference 6.7.dubna bude i volební valná hromada APR, která by měla m.j. zvolit i nového
předsedu, představenstvo a dozorčí radu APR. Účast na valné hromadě APR mají všichni registrovaní členové APR,
tedy i ti, co nebudou účastníci probíhajícího semináře. Všichni členové APR mají nyní možnost nominovat
kteréhokoliv člena APR na uvedené funkce. Své návrhy můžete zasílat do sekretariátu APR, které na základě nich
připraví kandidátku. Náměty můžete zasílat i k další činnosti APR
Doufám, že i v letošním roce se budeme potkávat na tradičních i netradičních akcích, že vám tyto akce přinesou
zajímavé a přínosné informace potřebné k naší práci a v neposlední řadě přispějí k dobré náladě a odbourávání
každodenního stresu.

Miroslav Veselý
Předseda představenstva
Asociace pracovníků v regeneraci
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Nová rubrika
Provozovatelé bazénů a wellnessů se dennodenně potýkají s různými
nástrahami provozu, novými předpisy, starostí o bezpečný provoz a
ekonomickými otázkami. Občas se obrátí na Asociaci pracovníků v
regeneraci. Jednotlivý členové předsednictva APR jim, pokud je to jen
trochu možné, na jejich dotazy a problémy odpovídají. Některé mohou být
podnětem pro zaměření konferenci, které APR pravidelně pořádá pro své
členy a příznivce. Redakce Zpravodaje se rozhodla některá témata, která se
dají zevšeobecnit nebo mohou být podnětem k další diskuzi, zveřejnit v
časopise. Přinášíme první okruh otázek.

Odezva na konferenci APR v Třešti
Jirka B. ze Špindlerova Mlýna je v posledních letech pravidelným
účastníkrm konferencí. Zeptali jsme se ho, jak se me v Třešti líbilo
Na konferenci v Třešti jsem jel s obavami, co mi konference
přinese. Ohromil mě první dojem Zámeckého hotelu. Příjemnou
atmosféru potvrdil i přednáškový sál, který byl pro akci skutečně
vhodný místem. Přednášky mně zaujali zejména důrazem na
hledání správného přístupu ke klientovi. S tímto problémem se
potkávám celý život a potvrdil jsem si, každá lenost nebo
opominutí se nevyplácí. To jsme si nakonec potvrdili při večerní
diskuzi u bowlingu. Tam se v uvolněné atmosféře spojí zábava i
další podněty pro mou práci. Našel jsem zde kamarády, na které se
mohu obrátit o radu nebo pomoc. Nakonec jsme se shodli, že jsme
všichni "bázni", že nás naše práce hodně vyčerpává ale naštěstí
baví a že se sejdeme na příští konferenci. ( js )

Nahrazení práce plavčíka
Lze nahradit nebo alespoň částečně nahradit práci plavčíka – vodního dozoru nějakým bezpečnostním zařízením
při provozu hotelového bazénu?
Příslušná norma TNV 94 09201 se této problematice věnuje v bodě 6.1: „Personální zabezpečení provozu
vodního areálu může být doplněno technickým bezpečnostním kamerovým dohledem, popřípadě podhladinovým
systémem, který je schopen registrovat podhladinové situace a automaticky spouštět poplachový systém. Takto
zabezpečené areály se posuzují z hlediska zajištění bezpečnosti provozu individuálně.“ Technické zařízení pomáhá
lokalizovat dozorujícímu plavčíkovi místo, kde se topící nachází, takže urychluje jeho zásah. Nicméně vždy bude
muset být nějaký vodní dozor přítomen. Takovéto zařízení může proto nahradit vodní dozor (plavčíka) jen v areálu,
kdy je plavčíků ke střežení vodní plochy najednou více a takto zabezpečená vodní plocha se posuzuje individuálně.
Každopádně doporučujeme konzultaci zajištění bezpečnosti přímo na místě s odborníkem, případně vypracováním
„odborného posouzení.“ (mč, zk)
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Požadavky
koupaliště
Úvod či jiný na
text
Starosta malé obce na Moravě hodlá znovu otevřít koupaliště. Ptá se, jaké jsou požadavky na hygienické předpisy
a zejména na zajištění bezpečnosti návštěvníků.
Hygienické požadavky na koupaliště specifikuje Zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a
k němu příslušná prováděcí Vyhl. 238/2011 Sb. ve znění Vyhl. 97/2014 Sb. o stanovení hygienických požadavků na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Technické a bezpečnostní
požadavky specifikují normy ČSN EN 13451 Vybavení plaveckých bazénů a ČSN EN 152882 Bezpečnostní
požadavky pro provozování bazénů. Personální zabezpečení bazénů řeší odvětvová technická norma TNV 940920
Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků – Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků. Je také potřeba mít na
zřeteli i prevenční povinnosti, které vyplývají z obecných ustanovení NOZ, zejména § 2900  § 2903 a násl. ( mš,
zk)

Čerpadla
Při káždé návštěvě zázemí bazénů a koupališť padají dotazy na výběr a
životnost čerpadel.
Na tuto otázku je těžké dát jednoznačnou odpověď. Předpokládejme, že
parametry čerpání a odpovídající výkony starých čerpadel byly správně
navrženy a že při rekonstrukci technologie jde o pouhou náhradu stroje.
Pořizovat drahá (kvalitní) čerpadla pro sezónní zařízení  letních koupaliště
 kromě výjimečných případů  je plýtvání finančními prostředky. Levná
plastová správně navržená čerpadla zcela postačí, navíc jsou v případě
vážnější poruchy snadno dostupná nová. Montáž a demontáž při zahájení a
ukončení provozu navíc přináší riziko jejich poškození. U čerpací techniky
v celoročních provozech krytých plaveckých bazénů je situace složitější. Setkáváme se často s kvalitními čerpadly,
spolehlivě sloužícími více než deset, třeba i patnáct let bez významnějších servisních zásahů. Finanční úspora je zde
zřejmá, přesto nemusí jít vždy o provoz s nejnižšími náklady a ekonomické srovnání může být překvapivé. Dlouho
sloužící čerpadla stárnou morálně i technicky a cena případných oprav, pokud jsou nutné, roste s jejich pořizovací
cenou. Otázkou je tedy  ponechat stará, ještě sloužící čerpadla nebo je nahradit.
Důležitá je stávající dispozice čerpadel (horizontální nebo vertikální)  její změna je často obtížná, stejně tak jako
nová instalace energeticky výhodnějšího vyššího počtu menších čerpadel.
Ponechání starých čerpadel v současné době však naráží na úskalí, které připravily nedávné legislativní změny.
Evropská směrnice 2009/125/EU (s následnou ČSN EN) mj. i pro bazénová čerpadla stanovuje pro nově
instalované motory závazně tzv. „velmi vysokou účinnost" (dnes již v třídě IE3). Všichni dodavatelé  výrobci  se
tomuto nařízení podřídili a tak motory všech nových čerpadel  ať levných nebo dražších pracují s příkony o 5  7%
nižšími ve srovnání s motory instalovanými např. ještě před šesti roky. Při celoročním provozu úpravny se jedná o
desetitisícové roční úspory. Pro kupujícího je sice nepříjemným faktem významné zvýšení cen všech motorů (až o
10 % dle provedení), způsobené vyšší materiálovou náročností. Tato vyšší pořizovací cena ovšem může být více
nebo méně kompenzována provozními úsporami. Pokud jsou tyto nové motory vybaveny ještě vhodně
naprogramovaným frekvenčním měničem, je třeba nákup cenově náročnější čerpací techniky pečlivě zvážit. (av)
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Výběr školy po maturitě
Co dělat po maturitě? Spousta mladých lidí váhá, která škola by pro ně byla nejvhodnější. Je mnoho pohledů.
Jedním z nich je budoucnost, co po studiu může absolvent dělat. Nezanedbatelná je i pohoda při studiu – vždyť na
škole stráví student nejkrásnější období svého života. Já osobně jsem si studium sportu nesmírně úžíval a mohu ho
upřímně doporučit. Rádi proto přinášíme krátkou informaci o Palestře. A koho by zajímali další podrobnosti, může
využít jarní veletrh World of Beauta and Spa, kde bude mít škola informační stánek nebo může využít některý
návštěvní den.

VŠ TVS bakalářské studium
Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní
vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích
příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských
studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a
volného času.
Absolventi se stanou kvalifikovanými odborníky pro
širokou oblast volného času, organizátory pro oblast
tělesné výchovy a sportu a manažery pro tyto
oblasti. Sportovní a kondiční specialisté najdou
pracovní uplatnění v tělovýchovných jednotách,
sportovních klubech, ve sportovních svazech, v
regeneračních centrech, fitcentrech, v oblasti cestovního
ruchu, jako odborní poradci v oblasti zdravotní
prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých
institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako
výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově.
Absolventi oboru Sportovní a volnočasový pedagog mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM,
stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a
osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a
rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních,
ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních
cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami
volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí. Absolventi oboru Výživé poradenství a
sportovní diagnostika získají uplatnění především v oborech souvisejících s výživou a sportovní diagnostikou. V
praxi se mohou uplatnit jako výživoví poradci v oblasti prevence, a to jak u sportovců, tak u běžné populace všech
věkových skupin. Mohou pracovat také jako výživoví poradci v oblasti dodržování správných zásad výživy ve sféře
primárního i sekundárního školství, dále jako diagnostičtí pracovníci poruch hybného aparátu nebo jako specialisté
v oblasti prevence a regenerace zdraví či v oblasti výběru sportovních talentů. Najdou uplatnění také v oblasti
regenerační a rekondiční péče o klienty.
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jiný text a MBA studium
VŠÚvod
TVS či
magisterské
Magisrerské studium Wellness specialista cílem
navazujícího magisterského studijního programu
Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou
schopni orientovat se v základních odborných otázkách
rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o
jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví,
o jeho kondici a životní styl. Současně studenti získávají
základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit
se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen
klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových
forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl.
MBA studium Sportovní management je určeno všem, kteří mají ambici získat vysoce kvalitní a prakticky
orientované manažerské vzdělání. Cílem programu je nabídnout kvalitní a konkurenceschopný vzdělávací
produkt pro 21. století v oblasti managementu sportu na evropské úrovni.

Akademie TVS Palestra

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – VOŠ, spol. s r. o. je soukromou vyšší odbornou školou, která
v současné době nabízí 2 studijní obory. Ty jsou realizovány formou tříletého denního a tři a půl letého
kombinovaného studia. Kombinované studium je založeno na řízeném samostudiu. Jednou měsíčně probíhají od
pátku do neděle společné konzultace. Kombinovaná forma studia je určena především zájemcům z praxe, kteří si
chtějí zvýšit kvalifikaci nebo vrcholovým sportovcům, kteří z důvodu tréninkového zatížení nemohou navštěvovat
denní studium. Všechny typy studia jsou zakončeny absolutoriem a absolventi školy získávají titul DiS. 
diplomovaný specialist
Wellness – Balneo  cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro různé pozice ve wellness zařízeních,
která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale i celou škálu nových forem péče o tělo a zdravý životní styl.
Absolventi získají teoretické i praktické znalosti, na základě kterých budou schopni vytvořit komplexní nabídku
služeb pro příslušného klienta.
Management sportu  cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro širokou oblast tělovýchovy a sportu.
Absolventi jsou plně odborně připraveni organizovat a vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces všech
věkových skupin a díky ekonomickému vzdělání zvládat řízení sportovních a tělovýchovných organizací.
Akademie má dále akreditaci MŠMT ČR pro pořádání rekvalifikačních kurzů v oborech: Sportovní masér,
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Cvičitel plavání a lyžování, Instruktor fitcentra, Obsluhovatel sauny a mnoho
dalších.
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autor: Luděk Marousek

Sport
Úvod v
či Chrudimi
jiný text
V Chrudimi je pro více jak 20 tisíc obyvatel k dispozici několik sportovních zařízení, která se většinou nachází
na břehu řeky Chrudimky u tzv. brány Železných hor. Zimní stadion. krytý plavecký bazén, koupaliště, zimní
stadion, sportovní halu, atletickofotbalové stadiony, halu na stolní tenis a dětské dopravní hřiště provozuji
Sportovní areály města Chrudim s.r.o. Nejnavštěvovanějším zařízením je krytý plavecký bazén.

Historie bazénu
Bazén je v provozu skoro čtvrt století a za tu dobu
zaznamenal mnohé vylepšení a renovace (například
výměnu bazénové technologie a vzduchotechniky, instalaci
UV lamp a řadu dalších ). Obávali jsme se, že v letech, kdy
se masivně budovali aquaparky a koupaliště v blízkém i
vzdálenějším okolí dojde k masívnímu odlivu návštěvníků.
Částečně, ihned po otevření těchto provozů, k němu došlo.
Vše se ale postupně vrátilo do normálu a to hlavně pro
aktivní cenovou politikou vedení města podporovat všechny
druhy sportu.
Základní vstupné na bazén 48,Kč, pro děti a seniory 38,Kč za hodinu. Zlevněné 43, resp. 33,. Kč. Na
koupališti je celodenní vstupné 60, resp, 45,Kč, skupinové 25, Kč a děti do 115cm zdarma. Proto jsou všechna
sportoviště dostupná pro širokou veřejnost a ceny za naše služby konkurenceschopné. Od jeho otevření dne
28.1.1993 ho pravidelně navštěvuje kolem 100 000 plavců ročně.

Jak bazén vypadá?
Krytý plavecký bazén je tvořen plaveckým bazénem 25 x
12,5 m, hloubka vody 1,2 – 1,6 m s celkovým objemem
vody 390m3 a dětským bazénem 9 x 6m, hloubkou vody
0,4 – 0,8m s 35m3 vody. Každý bazén má vlastní úpravnu
vody umístěné ve společné strojovně pro oba provozy.

Historie koupaliště
Koupaliště Chrudim patří k velmi populárním letním atrakcím. K celkové rekonstrukci došlo v letech 1999 –
2000, kdy na místě venkovního koupaliště vybudovaného v roce 1953, vzniklo v té době nadčasové, první
celonerezové koupaliště v České republice. Jak je patrno z předchozích údajů, letní koupaliště je v provozu
sedmnáct let, ale na jeho stáří to není nijak znát. Je třeba říci, s odstupem času, že vyšší investice za nerezové
bazény, byla v té době správnou volbou.
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BAZÉN CHRUDIM

autor: Luděk Marousek

Letní koupaliště
Letní koupaliště obsahuje velký bazén rozdělený na rekreační část o ploše 437m2 s hloubkou 0,7 – 1,25m,
plaveckou 25m část s hloubkou vody 1,25 – 1,8 m a neplaveckou část s hloubkou vody 0,9 – 1,35 m a dětský
trojúrovňový bazén s hloubkou vody podle bazénu od 0,05 – 0,35, strojní vybavení cirkulace úpravny vody a atrakcí
a zázemí pro návštěvníky vč. slunečních travnatých a zpevněných ploch. Celková vodní plocha činí 1185m2. Hlavní
výhodou letního koupaliště je možnost temperance vody v chladnějším počasí až na 28°C.
V letních měsících, kdy jsou oba provozy aktivní, je maximální denní kapacita 2.700 návštěvníků. V té době jsou
k dispozici celoroční tobogán,dvojitá laminátová klouzačka, divoká voda, chrliče, vodní hřiby a vodní clona. Kromě
vodních atrakcí jsou k dispozici dvě hřiště na plážový volejbal, dětský koutek s prolézačkami a travnaté hřiště na
malou kopanou. V letních měsících jsou k dispozici tři občerstvení ,v zimě jedno v krytém plaveckém bazénu.

Propojení bazénu a koupaliště
Oba provozy tvoří spolu jednotný celek, který je společně řízen jedinou obsluhou z centrálního velínu umístěného
v krytém plaveckém bazénu. Tam jsou také umístěny technologie úpravny vody obou provozů. V areálu jsou
samostatné vodohospodářské systémy zahrnující dva cirkulační systémy krytých bazénů a jeden letního koupaliště,
dále pak provoz AT stanice, přepravy zdrojové vody z vrtu a zařízení pro vodní tobogán.

Personální zabezpečen
Krytý bazén a letní koupaliště obsluhují čtyři strojníci na trvalý pracovní poměr a jeden strojník na půl úvazku.
Společně s funkcí strojníka jeden z nich vykonává funkci vedoucího provozu. V letním období se na údržbě zeleně
letního koupaliště účastní zaměstnanci zimního stadionu, který je v bezprostřední blízkosti koupaliště. O pořádek a
čistotu, které jsou pro nás prioritní, se stará pět lázeňských respektive pokladních a pět zaměstnankyň na dohodu o
provedené práci. Jak je z toho patrno, u některých zaměstnanců došlo ke kumulaci funkcí. Nezbytnou součástí je i
ostraha bazénů o kterou se nám stará i na letním koupališti Vodní záchranná služba se kterou máme podepsanou
smlouvu o spolupráci.
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Nabídka služeb
Pro plavecký bazén Chrudim, ve Středisku
plavecké výuky, pracují profesionální plavečtí
instruktoři, kteří mají na starosti výuku plavání
základních a mateřských škol a je možné účastnit
se mnohých plaveckých kurzů. Velice oblíbená je
výuka plavání pro kojence a batolata, ale i pro
těhotné maminky a seniory. V této oblasti
spolupracujeme s ostatními městskými subjekty,
jako je odbor sociální péče apod. Plavecký bazén
vytváří zázemí, kromě kondičního plavání, také
pro výkonnostní plavání organizované Domem dětí
a mládeže a Sportsteamem Chrudim z.s. Pravidelně
k nám jezdí na soustředění triatlonisté z celé
republiky. Zájem o soustředění pramení ze strategické
polohy Chrudimi v centru Čech a blízkému okolí Železných
hor, které jsou ideálním prostředím pro zbývající sporty
tohoto trojboje.
Jako
jeden
z
mála
má
plavecký
bazén
Chrudim bezbariérový přístup, a proto se zde každoročně
koná Mistrovství České republiky v plavání tělesně
postižených. Dohled nad plavci zajišťují členové Vodní
záchranné služby Chrudim, kteří vychovávají své členy
taktéž v plaveckém bazénu v Chrudimi.

Co plánujete?
Začali jsme plánovat nové wellness atrakce nejen pro saunu, ale i pro samotný bazén (instalace parní kabiny na
bazénu atd.) V těchto aktivitách pokračujeme i nadále a
Kontakt:
každoročně chceme přijít s novou atrakcí, která zvýší zájem
veřejnosti. V této sezóně chceme rozšířit provoz o venkovní
Luděk Marousek
ochlazovnu a saunu, knaipův chodník. V příštím roce se
koupaliště a bazén Chrudim
zaměříme na instalaci whirpoolu apod.
V průhonech 503
Většina návštěvníků je tvořena pravidelnou klientelou,
537 03 Chrudim
která využívá různé sezónní a množstevní slevy kartového
Email: info@sportovistechrudim.cz
pokladního systému nejen v bazénu a na koupališti, ale i na
www.sportovistechrudim.cz
jiných sportovištích.
Tel.: 469 638 737
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PŘESTAVUJEME ČLENY APR

Wellness
‐ celoživotní
práce a zábava
Úvod či jiný
text
V asociaci APR jsou členové zejména bazénáři. A to jak jednotlivci tak
organizace. Další členové jsou z oblasti saunování, zdravé výživy, fitnessu,
wellnessu. Jedním z členů, kteří se aktivně účastní našich akcí je Jirka Benek.
Je to zdravotník, záchranář, plavčík, saunér a masér se znalostí mnoha druhů
masáže. Wellness ho provází celý život. Když jsem ho požádal o rozhovor,
odmítl mě. Naštěstí si to později rozmyslel, domluvili jsme se a přijel za mnou
do Prahy.

Jak jsi se ke sportu a wellness dostal ?
Odmala jsem rád sportoval, tři roky jsem závodně plaval a můj trenér mě seznámil se základy masírování. Později
jsem přešel na bojová umění Shotokan a čínská bojové umění. Zde jsem nalézal rovnováhu mezi tělesnou a duševní
zátěží a učil jsem se v klidu vyrovnávat s nástrahami sportu i běžného života. Naučil jsem se, že každou zátěž by
měl vystřídat aktivní odpočinek a od toho byl jen krůček k wellnessu. Wellness se stal pro mě koníčkem na celý
život. Zaujala mě knížka od Josefa Jonáše Křižovatky života. Chodil jsem na různé přednášky z oblasti výživy,
masérství. Hluboký dojem na mě udělali kurzy zdravé výživy a správné životosprávy Milana Dvořáka z Dobrušky a
přednášky Zdenka Hajného v galerii Cesta k světlu.
Když jsem se stal záchranářem v Rychle záchranné služby, dostal jsem se i k široké v oblasti medicíny. Naučil
jsem se zvládat stres a zachovat si klidnou hlavu v náročných situacích. Podařilo se absolvovat rozličné masérské
kurzy a mám mnoho certifikátů. Klientům mohu nabídnout masáže sportovní, rekondiční, baňkovou, lávovými
kameny, havajskou lomi lomi, klasickou relaxační, medovou detoxikační, breussovu, peelingovou a samozřejmě
vše doplněno různými zábaly.

Jak jsi se ke sportu a wellnessu dostal ?
Vyměnil jsem poměrně hodně zaměstnavatelů. Svou práci chci dělat odpovědně, s
laskavým přístupem ke klientům. O to víc mě mrzí, když mnozí spolupracovníci svoji
práci odbývají, je z nich cítit nechuť a lenost. Dostávám se s nimi do sporu a mnohdy jsem
to raději řešil odchodem.
Teď pracuji na Erlebachově boudě ve Šindlerově Mlýně. Splňuje to i moje další
představy – práce na horách. V nově zřízeném wellnessu mám možnost využit svoje
znalosti a mohu majitelům nabídnout radu k dalšímu rozvoji tohoto zázemí v hotelu.
pracuji 12 hodin denně, mám až 8 masáží a k tomu zabezpečuji provoz a úklid ve
wellnessu. Do toho musí být člověk blázen, bohužel se to promítá do rodinného života, ke
kterému jsem si zatím v životě nenašel cestu. Snažím se žít v pohodě, čerpat energii z
horské přírody a hledat vnitřní svobodu.
Ve wellnessu mají zákaznici nabrat duševní pohodu i tělesný odpočinek a já se snažím
jim v tomto co nejlépe pomoci. Měli by to dělat jen zanícení pracovníci. S odborným
vzděláním a ochotní vyhovět s úsměvem přání klientů. Přál bych si být zdravý, neboť to je
podmínka pro moji práci. Nalézt trvalou pohodu v práci i v okolních horách a snad i začít
konečně i rodinný život.
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autor: Pavel Hofrichter

Zhodnocení saunových akcí v roce 2016
Rok 2016 byl úspěšný rok.
Jednak jsme uspěli na mistrovství
světa v Německu, kde se pořádal
světový šampionát Aufguss WM a
náš saunér Jiří Žákovský se stal
vicemistrem světa v obrovské
konkurenci čtyřicítky nejlepších
saunových mistrů z kvalifikačních
kol,
které
probíhali
napříč
Evropou.

Také jsme zahájili řadu projektů, na
výjezdech do zahraniční jsme
prezentovali české saunové umění.
Podařilo se nám uskutečnit řadu
eventů pod hlavičkou SaunaFest na
cestách a také jsme proškolili na třicet
nových saunových mistrů. Úspěch
měl již tradiční Týden saunování, o
kterém informovala řada médií, měli
jsme rozhovory v České Televizi nebo
na Primě.

Je jaro vhodná doba pro saunování ?
Saunování je zdravé celoročně. Za základ se považuje
chodit do sauny nejpozději každý sedmý den. Takže
pravidelné saunování je jednou týdně. Jarní měsíce
nevyjímaje. Právě na jaře je již člověk zimou notně
vyčerpaný, dostavuje se známá jarní únava a také psychika
potřebuje podporu. A na to vše tu je sauna. Sauna pomáhá
při relaxaci, je prevencí pro respirační choroby a posiluje
imunitní systém. Může být také prevencí alergiím nebo
dokonce kožním problémům. Zkrátka sauna je dar a tak si
saunu vychutnejte i v jarních měsících. Samozřejmě je
důležité saunovat se správně, tedy dát saunování čas, umět
relaxovat a nezapomínat na pitný režim. Ideální také je,
pokud má sauna venkovní prostory. Pak je saunování
daleko příjemnější.

Jak je to s venkovním saunováním ?
Zájem o zdravé saunování v našich zemích roste. Samozřejmě nemáme tolik příznivců sauny jako tomu je
v severských zemích, ale stále více se o sauny zajímají mladší lidé a rodiny. Souvisí to s oblibou zdravého životního
stylu a potřebě relaxace. Sauna splňuje obojí, blahodárně působí na naše zdraví i na psychiku. K saunování patří
pobyt na čerstvém vzduchu a tak saunování právě v exteriérových saunách mohu jednoznačně doporučit.
Do menších provozů a pro privátní saunování je vhodná např. IGLUSAUNA ze severu, z Estonska, sauna
s nádherným designem, v přírodním stylu. Tato sauna je vyrobena z více než 2500 ks ručně vyrobených dřevěných
šindelů nejvyšší kvality. Kupolová střecha s kulatým tvarem zajišťuje unikátní cirkulaci vzduchu a ohromný
saunovací komfort. IGLUSAUNA pozvedne saunování na zcela jinou úroveň. Saunu lze vybavit kamny na elektřinu
nebo stále oblíbenější možností  kamny na dřevo.
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Aromaterapie v sauně
Aromaterapie v saunách je oblíbená, používají se
jak chemické směsi – syntetické vůně, tak přírodní
éterické oleje. Některá centra přecházejí ze syntetiky
na přírodní éterické oleje, někde se obojí kombinuje,
někde se používají výhradně přírodní éterické oleje. I
když se v saunách stále používá hodně syntetických
vůní, je vidět, že své místo si zde našly i éterické
oleje a bude jistě zajímavé srovnat tyto údaje.
Přinášíme výsledky výzkumu z 11 saunových centrer.

Co voní v sauně
63% sauny používá chemické směsy i
éterické oleje
27% saun používá výhradně éterické oleje
1 sauna používá pouze chemické směsi
1 sauna používá také další pomůcky –
bylinky, vykuřovadla atd.

Proč jsou upředňostnovány éterické oleje
Kvalita  jde o kvalitní přírodní produkt
Zdraví – aromaterapie 100% přírodních ÉO má
pozitivní vliv na zdraví
Cena – jsou cenově výhodnější (při správném
použití)
Výběr a rozmanitost vůní

Kdo provádí saunové ceremoniály
Rozšiřuje se aktivní komunikace se saunovými centry a
samotnými
saunéry. Také
roste
poptávka
po
specializovaných aromaworkshopech a školení saunových
animátorů pro používání aromaterapie ve wellness a
v saunových prohřívárnách. Saunové ceremoniály jsou
místem, kde se návštěvníci mohou seznámit s jednotlivými
vůněmi a zpětně ovlivnit i aromaterapii ve svém areálu.
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Doporučení pro saunové provozy
Ze své pozice bych rád saunovým provozům doporučil několik
oblastí, které je potřeba rozvíjet.
Orientujte se na přírodní produkty, samozřejmě éterické oleje, ale
dále bylinky, nebo hydroláty. Nepoužívejte v prohřívárně chemické
esence, není to zdraví prospěšné a vlastně k tomu není žádný důvod.
Nabídněte zážitkové saunování i v malých provozech! Existuje
mnoho možností – od relaxačních ceremoniálů, muzikoterapie přes
saunové masáže k bylinkám a beauty procedurám.
Usměvavý personál, který se musí neustále vzdělávat – novinek je hodně a je potřeba na ně reagovat, doplňovat
nové procedury včetně těch saunových a k tomu je nutné, aby je prováděl personál, který je proškolený. Maséra bez
masérské zkoušky nebo proškoleného na speciální procedury také ke klientovi nepustíte. Stejně postupujte i
v saunovém provozu a mějte kvalifikovaný a kvalitní personál!

Pozvánka na Saunafestt
Pátý ročník mezinárodně uznávané saunové akce SaunaFest se letos, již
podruhé, uskuteční od 30. března do 2. dubna v Aquapalace Praha, v
největším saunovém světě v ČR. Sejdou se zde milovníci saunování,
saunových ceremoniálů a saunového divadla z více než deseti zemí
světa. Bohatý program nabídne během tří dnů na 80 ceremoniálů
špičkových saunérů.
Hlavním programem SaunaFestu jsou soutěže Grand Prix Czech
Republic a Mistrovství ČR v saunových ceremoniálech. V obou
soutěžích předvedou saunéři zážitkový saunový ceremoniál.
Jde
prakticky o deseti až patnáctiminutové divadlo v sauně, příběh
doprovázený hudbou a světelnými efekty, při němž saunér polévá kameny na kamnech vodou s vonnou esencí a
následně rozhání horký vzduch pomocí ručníků po sauně. V mezinárodní soutěži se čeští saunéři utkají o přízeň
poroty s těmi nejlepšími saunéry z různých koutů světa. Provozovatelé saun a wellness resortů vidí v SaunaFestu
obrovskou inspiraci a možnost spatřit světovou špičku
v saunových animacích na jednom místě. Ti nejlepší čeští
Kontakt:
saunéři postoupí z národní kvalifikace na světový šampionát
Pavel Hofrichter
AUFGUSS WM, který proběhne v září v Holandsku. Letos
Rain, s.r.o.
poprvé postupují dva soutěžící ze soutěže jednotlivců a dva
Štěrboholská 6
týmy.
102 00 Praha 10
"Smyslem SaunaFestu není jen samotná soutěž. Chceme
Email: hofrichter@rain.cz
návštěvníky upozornit na důležitost pravidelného
www. SaunovyMag.cz
saunování, které má příznivý dopad na zdravý životní styl,"
Tel.: 603 840 883
říká Saunový mág Pavel Hofrichter.
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autor: Martin Stanovský

Rezervace pod kontrolou
Získání a udržení zákazníka je jedním z trvale diskutovaných
problémů na seminářích APR. Trendem moderní doby jsou
rezervační systémy
Sami si udělejte představu, kolik času stále trávíte nad
papírovou knihou s objednávkami, kolikrát jste zjišťovali, jestli
je daná rezervace platná nebo jestli ji zákazník náhodou
telefonicky nestornoval. Zkuste se zamyslet a říct si, jestli víte,
na kolik procent jste využili své provozní kapacity, jakou máte
rezervu v termínech nebo jaký byl provoz ve stejném měsíci
minulého roku. Rostete, stagnujete nebo je Váš provoz pod
svými možnostmi?
Dnešní rezervační systémy představují silný a efektivní nástroj pro řízení nejrůznějších provozů, od wellness
center, sportovišť, salónů, přes pořádání kulturních a společenských akcí až po individuální řízení malých kanceláří,
poraden a dalších. Poskytují možnost online rezervací přes webové stránky nebo s využitím mobilních aplikací
s ohledem na minimální náklady potřebné pro jejich provoz. Trendem jsou systémy, které pracují v „cloudu“, díky
čemuž se již nestaráte o technickou stránku provozu. Stačí Vám tedy jen zařízení s připojením na internet.
Neopomenutelnou výhodou je fakt, že systémy mohou růst s Vaším podnikáním a nejsou závislé na počtu
provozoven, zaměstnanců nebo klientů. Zakládají si především na jednoduchosti s předpokladem, že uživatelem
systému je normální člověk se základními technickými dovednostmi. Poskytují jednoduché, intuitivní a přehledné
prostředí, které práci šetří a nepřidává.

Systém Reenio
Jedním z moderních řešení je systém reenio,
díky kterému získáte nejen přehled nad provozem,
ale ušetříte také spoustu času díky automatickému
zpracování objednávek. Je to nástroj, který Vám
pomůže sledovat vytížení Vašich zaměstnanců
nebo zařízení (whirlpool, sauny, masérny, ...).
Budete moci efektivněji komunikovat se
zákazníky a spravovat jejich rezervace.
Systém automaticky vytvoří stránku pro Vaše
zákazníky, přes kterou si budou moci rezervovat
Vaše služby. Pokud již máte svůj web, tak ho
můžete
propojit
se
systémem
reenio
prostřednictvím rezervačního tlačítka. Pokročilou
možností je plná integrace rezervačního systému
do Vaší internetové stránky.
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Výhody pro zákazníka
Samozřejmostí rezervačních systémů jsou notifikace
zákazníkům, které je upozorní na blížící se termín rezervace či
na jakékoliv změny spojené s rezervacemi nebo poskytovanou
službou. Ke každému zákazníkovi umožňují vést jeho historii,
která je klíčová pro podporu následných marketingových
aktivit, individuálních nabídek či rozesílání newsletterů.
Systém reenio je online rezervační nástroj postavený na
nejnovějších technologiích společnosti Microsoft a využívá
cloudové řešení Microsoft Azure.

Hlavní výhody on‐line rezervačního systému
Čas: Vytváření termínů a správa rezervací umožní pohodlně naplánovat poskytovaní Vašich služeb a rozvrhnout
síly v delším časovém horizontu s ohledem na Vaše zdroje. Zveřejněné termíny jsou ihned viditelné pro Vaše
zákazníky, kteří se mohou začít sami rezervovat prostřednictvím webových stránek. Úspora času je tedy na obou
stranách a Vy máte jednoduchý nástroj k řízení svého podnikání.
Kontakt se zákazníkem: Systém nabízí přehlednou správu zákazníků, umožňující komunikaci na základě emailů
nebo zasílaných SMS zpráv. Například upozornění na provedenou rezervaci, změny rezervace či storna tak probíhá
automaticky.
Vždy aktuální: Rezervační systém reenio poskytuje komfortní práci v moderním responzivní prostředí bez ohledu
na to, na jakém zařízení pracujete. Systém průběžně aktualizujeme a rozšiřujeme na základě požadavků klientů a
aktuálních trendů. Aktualizace Vás nic nestojí a Vy budete mít do budoucna vždy nejnovější verzi.

Jeden krok ke spuštěníl
Systém reenio je poskytován formou služby v podobě předplacených balíčků. Základní balíček nabízí
rezervační systém zdarma na neomezeně dlouhou dobu s plnohodnotnou funkčností. Balíčky lze zakoupit na
různá časová období přímo v systému. Vyšší balíčky zpřístupní pokročilé funkce rezervačního systému.
Stačí pouze navštívit stránky systému na adrese www.reenio.cz a připravit si pár minut
volného času k provedení registrace. Během několika málo
okamžiků Vám systém zprovozníme a na uvedené kontaktní
Kontakt:
údaje zašleme přístupové kódy a úvodní informace. Rádi
GARVIS Solution s.r.o.
Vám s tímto krokem pomůžeme, popřípadě můžete
Technologická 376/5
postupovat dle video tutoriálu na webu www.reenio.cz
Ostrava  Pustkovec, 708 00
Online rezervační systém určitě nevyřeší všechny
Email: helpdesk@reenio.cz
peripetie dnešního podnikání. Jistě je to ale nástroj, který
www.reenio.cz
podnikání usnadní a zpříjemní. Členové APR získají
Tel.: 721 451 330
promokód k aktivaci business balíčku na měsíc zdarma .
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Sjednané slevy členům APR

BASSAU CZ
7% sleva na celý sortiment: vonné esence do parní lázně a sauny, peelingová sůl, Darkovská sůl,..
Kontakt: email: j.sznapka@seznam.cz, www.bassau.cz

Bazény a wellness s.r.o.
Projektové práce technologií bazénů a wellness od studií přes všechny stupně dokumentace při rekonstrukcích a
výstavbě nových areálů, sleva 5 % na projektové práce a zpracování provozních řádů pro bazény a sauny,
zpracování ekonomických vyhodnocení provozních nákladů. Od roku 2012 provádíme i každoroční povinné
kontroly skluzavek a tobogánů v souladu s novelou normy pro skluzavky – pro členy APR se zajímavými
ceníkovými slevami. Kontroly provádíme i u nově uváděných skluzavek a tobogánů do provozu.
Kontakt: tel.: 284 021 911, fax: 284 021 919, email: projekce@bazenywellness.cz, www.bazenywellness.cz

MasKa ‐ Irena Šmídová
Masérské a kadeřnické služby. Účesy pro běžný den i pro slavnostní příležitosti, vlasové poradenství.
Rolfterapie, masáže klasické, baňkování, medové masáže, masáže hlavy.  Sleva 10 % na masérské služby.
Kontakt: mob.: 604 260 131, email: irena.maska@seznam.cz, www.maska.cz

Nessy s.r.o.
Odbavovací turniketové a vstupenkové systémy – sleva 3 %
Kontakt: tel., fax:. 495 212 004 , email: info@nessy.cz, www.nessy.cz

VŠTVS Palestra
Kurzy, školení, rekvalifikace – sleva 10 % kurzovného.
Kontakt: tel.: 281 932 013, email: donevova@palestra.cz, www.palestra.cz

Welt servis s.r.o.
Dovoz a servis produktů ze sanitárního sektoru, mj. tryskové, bezdotykové vysoušeče rukou – sleva 1015%
Kontakt: tel. 774 707 285, email: wagner@weltservis.cz , www.weltservis.cz
Šéfredaktor: PaedDr Michal Effmert, foto archív APR, grafická úprava: Ing. Martina Křenková, Bc. Bohumila Laudátová
Fotografie: archiv bazénu Chrudim, archiv Jiří Benek, úvodní fotografie  Rentosauna.cz
Zpravodaj APR vydává Asociace pracovníků v regeneraci pro členy APR a pro zájemce o obor regenerace a wellness. Zpravodaj je
zpracován v opensource DTP programu Scribus, www.scribus.cz.
a následné šíření je povoleno. Neprodejné!
© APR
str.Kopírování
19

Sekretariát: Nad Šutkou 41E, Praha 8, email: apr@seznam.cz, http://www.aprcz.cz, tel.: 284021911

ZPRAVODAJ APR
2017/1

Fórum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
Palestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Bazén Chrudim. . . . . . . . . . . . . . str. 8
Představujeme členy . . . . . . . . str. 11
Saunové akce . . . . . . . . . . . . . . . str. 12
Rezervační systémy . . . . . . . . . str. 15

