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Vážení čtenáři,

SLOVO ÚVODEM autor: Miroslav Veselý

Toto číslo našeho Zpravodaje vychází na prahu léta. Pro provozovatele venkovních areálů nastalo období
sledování předpovědi počasí s nadějí, že bude co nejvíce svítit sluníčko. Přeji všem, ať je krásné a nemyslím jenom
z pohledu počasí, ať se vše naplánované bez problémů podaří a ať si v září můžeme říct – stálo to za to.

Na jaře se APR podílela nebo sama organizoval několik akcí:

10.11. března proběhl na výstavišti v Letňanech tradiční veletrh zdraví a krásy a správného životního stylu World
of Beauty & Spa .

APR převzala opět záštitu nad největší mezinárodní saunovou akcí – Saunafest Mistrovství ČR a Velká cena ČR
v saunových ceremoniálech. Akce se konaly ve dnech 30.3. – 2.4. v saunovém světěAquapalace Praha.

Největší jarní akcí APR bylo uspořádání semináře ve spolupráci s Českou asociací saunérů v resortu Hrubá Voda
na téma: „Personální zabezpečení provozu bazénů a sauny, nové trendy v saunování“. Děkuji kolegům, kteří
připravili jednotlivá témata a úvodním slovem většinou rozpoutali širokou diskuzi.

Snad nejvíc diskutovanou záležitostí je situace kolem zajištění bezpečnosti návštěvníků. Představenstvo APR
vytvořilo podmínky pro možnost dodržení ustanovení normy TNV 94 0920 – 1  bezpečnost bazénů, koupališť a
aquaparků část 1: personální zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Abychom si udělaly jasno, byl zaslán dopis na MŠMT s žádostí o objasnění udělování akreditací školícím
střediskům. O výsledku vás budeme informovat.

V průběhu semináře proběhla volební valná hromada, která vzala na vědomí zprávu o činnosti APR za minulé
období a finanční zprávu. Valná hromada zvolila předsedu představenstva, členy představenstva a dozorčí radu ve
složení: předseda představenstva Miroslav Veselý – Vodní ráj Jihlava, členové představenstva: Mgr. Karel
Koutecký – Bazén Sokolov, Mgr. Zbyněk Kovářů – soudní znalec, Jiří Novák – Laguna Třebíč, Michal Kindl –
Aquacentrum Šutka, Ing. Milan Šmíd – projektant, Irena Šmídová – masérka, dozorčí rada: Ing. Antonín Vaculík,
předseda DR, soukromý podnikatel, Ladislav Beneš – Bazén Litoměřice, Mgr. Patrik Davídek – bazén Slávia VŠ
Plzeň

Nosnou akcí APR ve II. pololetí (říjen 2017 v Hodoníně) bude již tradiční podzimní konference, tentokrát na téma:
"PREZENTACE A KOMUNIKACE V PROSTŘEDÍ BAZÉNŮ, SAUN A WELLNESS“. Bližší informace
dostanente co nejdříve.

Přeji vám prožití krásného léta, co nejvíce spokojených návštěvníků, co nejméně starostí a těším se na setkání na
podzimních akcích APR.

Miroslav Veselý

Předseda představenstva

Asociace pracovníků v regeneraci



Aktivity APR 2017/2

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

str. 3

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

SEMINÁŘ APR V HRUBÉ VODĚ autor: Michal Effmert

Seminář duben 2017

Asociace pracovníků v regeneraci a Česká asociace saunérů připravila jarní seminář: Personální zabezpečení
provozu bazénu a saun, nové trendy v saunování 6. – 7. 4. 2017 v Hrubé Vodě. Když jsem se dotazoval několika lidí,
kde je Hrubá Voda, nikdo to nevěděl. Tak jsem vlakem z Prahy přes Olomouc vyrazil do neznáma. Další kousek mě
svezla lokálka, pak byl přestup na autobus kvůli výluce. Krásné údolí mě vyrazilo dech  Je tam překrásná krajina,
kopce s lyžařskými vleky, volnočasovým areálem Hrubá voda s moderním wellness hotelem Hluboký dvůr na jedné
straně. Na druhé straně s nádražím z počátku minulého století. Opravované bylo zřejmě naposledy před válkou o
čemž svědčí i vybavení „suchými“ záchody. V celém údolí, ani v hotelu, není příjem mobilního telefonu. To nám
zpočátku vadilo, ale pak se to ukázalo jako výhoda. A kdo potřeboval, mohl si zdarma zatelefonovat z pevné linky.

Hotel je součástí Resortu Hrubá Voda. Celý resort je vzdálený pouhých 22 km od Olomouce a leží v nádherném
údolí řeky Bystřice pod strmými kopci Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku. Areál je skvěle dostupný autem či
vlakem. Citlivé a vkusné vybavení pokojů, moderní a plně vybavené apartmánové chaty, celková kapacita přes 120
pevných lůžek, kongresové prostory pro firmy, svatby a uzavřenou společnost. Široké vyžití volnočasových aktivit a
krásné okolí, jsou společně s lidským a profesionálním přístupem managementu a personálu hlavními důvody, proč
se z Resortu Hrubá Voda stává významné místo pro stovky spokojených zákazníků každý den.

V saunovém komplexu nalezneme finskou saunu s lávovými kameny a saunu se speciální pecí. V areálu
oceníte parní bylinkovou a parní solnou komoru. Nabídka vůní parních kabin se tematicky střídá dle tematického
kalendáře wellness centra. Doménou saunového světa je vnitřní whirpool s přímým pohledem do obřího přírodního
akvária. Osvěžení a odpočinek poskytuje fresh bar, jehož produkty si můžete vychutnat v odpočívárně či
v jedinečné klidové místnosti. Ochlazení v saunovém světě má mnoho podob. Ke správnému ochlazení je možné
využít masážní sprchy, ledové vědro, ochlazovací bazének či pravý led z našeho ledového koryta umístěného pod
ledopádem.

Sauna Arena se nachází v nové venkovní části saunového světa. Nádherná stavba osmiúhelníkového půdorysu
z několika set kilogramů dřeva a několika tun kamene poskytne hřejivé zázemí pro úctyhodných 70 osob. Sauna
arenu milují návštěvníci sauny, stejně jako vystupující saunéři.

Wellness hotel Hluboký dvůr*** superior
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Úvod či jiný textZahájení konference

SEMINÁŘ APR V HRUBÉ VODĚ

Účastníky přivítal předseda APR Mirek Veselý a
pak celou akci řídil Milan Šmíd. Jedno z úvodních
témat Personální zabezpečení wellness patřilo
domácímu Ing. Tomáši Drápalovi. Podělil se
bohaté zkušenosti s vedením Relax centra Kolštejn
 Branná v Jeseníkách (20092015) a zdejšího
Resortu Hrubá Voda, kde pracuje od roku 2015.
Jeho náměty, zkušenosti a problémy byly podnětem
k diskuzi o řízení personálu při snaze o bezchybný
provoz hotelu a wellnessu. Z některých myšlenek
vybíráme:

 Pro koho je areál vhodný,

 Co by měl nabídnout

 Jak působí lidský faktor

 Jak zapojit personál do zlepšování poskytovaných služeb.

 První dojem na zákazníka – pozdrav, vůně, pořádek, úsměv, pozdrav, informovanost, Náklady na provoz
elektřina 810%, voda1%, wellness přípravky 1%, prádelna 13%.

 Ochota pomoci a mnoho dalších důležitých „drobností“,

V diskuzi, do které se zapojili mnozí účastnici konference, se zejména probíraly zkušenosti s náklady na provoz.
Je vždy potřeba hledat rezervy ale současně si uvědomit, jak se která oblast podílí na celkových nákladech. Mnohdy
malá úspora může pronikavě zhoršit kvalitu služeb. Nezbytný je kvalitní projekt, který může být dražší, ale do
budoucna ušetří spoustu starostí a náklady na provoz.

Hlavní myšlenky:

1. Lidský faktor je pro oblast wellness zcela zásadní

2. Kontakt zákazníka se zaměstnancem je jedinečný a často neopakovatelný

3. Správný přístup k práci = participace na společném projektu

6. Úplné naplňování úplného popisu práce, odpovědnost za technické zařízení a skladové zásoby

4. Neustálá kontrola

5. Komunikace s klientem a personálem (neformální, formální)

V hotelu a wellnessu jsme se mohli přesvědčit o naplnění práce s personálem v praxi. Personál byl ochotný,
věnoval nám pozornost, zabezpečení snídaní i občerstvení při semináři bylo výborné, pestré. Mně zaujali croissanty,
 naprosto čerstvé se zeleninou a sýrem, různé džusy a zejména nesladká osvěžující voda s citronem, výborná káva.
Pokoje perfektně připravené, dostatek ručníků, koupací plášť, postel s dobrou matrací a samozřejmě čisto. Abych
jenom nechválil, vinný lístek nabízel kvalitní přívlastková vína, ale vinotéka je nevychladila na předepsanou teplotu
– tím se naplnilo varování z přednášky – každá chyba může zkazit celkový dobrý dojem.
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SEMINÁŘ APR V HRUBÉ VODĚ

Nové trendy v saunování a aromaterapii

O nových trendech v saunování a aromatertapi jsme psali již minulém
čísle Zpravodaje. I přesto nás zaujalo nadšení saunového mága Pavla
Hofrichtera, když nás lákal do saunových center v Čechách i v Evropě,
na saunové ceremoniály, na soutěže a upozornil nás na úspěchy českých
zástupců na světových soutěžích – jak sportovců, tak i rozhodčích a
organizátorů. Nejlepší saunové ceremoniály jsme si pak večer vyzkoušeli
na vlastní kůži. Mistr republiky Ondřej Sochůrek a Michaela Schónová
nás zaujali svým vystoupením. Ondřej nás zejména o přestávkách mezi
ceremoniály zasvětil do pravidel správného saunování, saunových
soutěží a vůbec radosti z prožitku. Sauna by nejlépe měla být v zahradě. V centrech v Evropě bývá saunování
spojeno s psychickou relaxací, trvá 5 hodin a více. Letní sezona se prodlužuje relaxačními zónami. Zážitkem může
být třeba bylinková koupel na břehu jezera. Některé sauny se vyznačují barevným osvětlením  souhrnně působí
barvy, vůně, emoce, návrat v přírodě pomocí přírodních éterických olejů.

SaunaFest na cestách navštívil pardubické Aquacentrum a také měl pravidelný event v Aquacentru Šutka. Sauny
ožívají příběhy a saunovou show. 100% přírodní éterické oleje jsou samozřejmostí (tým SaunaFestu na cestách má k
dispozici cca 100 druhů éterických olejů). Krásná velká eventová sauna, příjemné prostředí menšího hotelového
wellness, nápadité programy zajímavých hostů  to je např. v SAUNA ARENĚ zde v Hrubé Vodě 1. července
Maďarská saunová noc a 4. srpna Italská saunová noc.

Bylinky v sauně

Očistu a znovuzrození přináší bylinky v sauně. O tom zasvěceně hovořila Jiřina
Kopřivová. Oboru wellness se věnuje od roku 2000, kdy začala pracovat ve velkém
českém vydavatelství časopisů o životním stylu a bydlení. Z oborů kosmetika, zdraví a
relaxace to byl už jen krůček k tématu wellness, SPA a saunování. Získala znalosti v oblasti
profesionální kosmetiky a masáží, studuje aromaterapii, jezdí na odborné stáže
aromaterapie, přímo k místu sběru rostlin. Saunování můžeme propojit s pobytem venku a
s bylinkami a dát saunování další skvělý rozměr! Určitě nepropásněte toto krásné období a
prožijte ho naplno. Indiáni pozorovali medvědy co na jaře jedí a pak věděli co bude dobré
pro ně, stejně tak se můžeme vydat do přírody a saunový rituál obohatit o prožitky
inspirované zahradou či lesem. Na Sauna Herbal Cupu jsme mohli vidět Mario Santini a

jeho síto s bylinkami, vůně čerstvých bylinek provoní saunu dokonale. Nebojte se vyzkoušet něco nového. Z našich
končin je skvělá čerstvá jarní bříza, mladé lístky pampelišky, kopřiva, ale můžeme přidat i fialky a okvětní lístky z
divokých stromů trnky, třešní a jabloní. Ty mají velký význam i v Bachových esencích. Z éterických olejů použijte
třeba myrtu. Vůně má velký vliv na duševní pohodu a může naladit vzpomínku na krásné chvíle prožité v minulosti
 babiččiny vynikající buchty, dědovu dílnu atd. Propojování přírody v podobě blahodárných účinků čistě
přírodních esenciálních olejů a saunové kosmetiky s účinky sauny a při saunových ceremoniálech je přínosné pro
naše tělo, duši i mysl. Klienti saun, ale i personál a zejména saunéři, by si měli svůj pobyt v saunách užívat a k tomu
mohou skvěle využívat právě přírodní aromaterapii.
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Úvod či jiný textMinimální mzda pohledem provozovatelů bazénů a koupališť.

SEMINÁŘ APR V HRUBÉ VODĚ

Další přednášky se soustředily na personální
zabezpečení. Ke každé se rozvinula diskuze,
jednotlivé body se překrývaly a proto některé
náměty z diskuze jsou uvedeny na konci tohoto
článku. Problematice DPP a DPČ je věnován
zvláštní článek.

Mgr. Karel Koutecký (Krytý bazén Sokolov) se
zaměřil na minimální mzdu a odkazem na
Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., o minimální mzdě
a upozornil na hlavní zásady:

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou
týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou
odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a
namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do
skupin. Zařazení jednotlivých profesí musí

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně
zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat
nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.

Do mzdy a platu se nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci
ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Nedosáhneli mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci
poskytnout doplatek:

Ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou
nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou;
použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku
použije minimální hodinová mzda,

K platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou,
nebo k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální
hodinovou mzdou.

V Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., lze dohledat, jak mají být zařazení jednotlivé profese do skupin podle náplně
práce.

povést každý provozovatel podle svých podmínek, přednášející pro ilustraci předložil přehled ze svého pracoviště.
Uvedl příklad, kdy ve 4. skupině je to 88,80 Kč za hodinu, tj. 14 880 Kč za měsíc.
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SEMINÁŘ APR V HRUBÉ VODĚ

Zkušenosti s personálem

Mirek Veselý (Vodní ráj Jihlava) přiblížil počty
personálu ve Vodním ráji Jihlava. V diskuzi se rozebíralo
stáří personálu – obvykle 18 let a výše, u některých
pomocných prací od 16 let. Výše odměny pro studenta
vodní dozor se značně lišila  od 66,Kč v Jihlavě přes 105
v Náchodě po 150 Kč v Přiboru.

Vzhledem k tomu, že město předpisuje část maximální
vstupné, je velmi složité provoz zabezpečit. Otázka
mimořádných odměn  postup v různých bazénech různý,
proto je v samostatném článku proveden postup při
odměňování DPP a DPČ.

Aktuální situace v bezpečnosti vodních areálů

Zbyněk Kovářů (znalec v oboru bezpečnosti a a ochrany
zdraví na bazénech) vysvětlil význam judikátu NS 6 Tz 35/87
pro rozhodování tuzemských soudů. Příslušný judikát zavazuje
tuzemské soudy k tomu, aby při svém rozhodování
zohledňovaly soulad či nesoulad „věci“ s příslušnou technickou
normou, v našem případě TNV 94 09201.

Informoval, že v posledních třech případech, kdy došlo k
úmrtí (utopení) v bazénu nebo aquaparku, nebyl na svém
stanovišti dozor, příp. nevěnoval situaci dostatečnou pozornost
(mobil).

V jednom případě nebyla provozovatelem dodržena Vyhláška
238/2011 Sb. Upozornil na slabá místa v bezpečnosti
návštěvníků – kamerový systém (mnoho okének na monitoru,
které nelze sledovat současně, nejsou umístěny v zorném úhlu,
více monitorů) a problémy s viditelnosti (intenzitou osvětlení) dna zejména u nerezových bazénů.

Stále přetrvávají problémy, že se vyskytují a poskytují školení školící centra, která nemají platnou nebo žádnou
akreditaci, pak absolventi nezískají profesní předpoklad vykonávat příslušnou pracovní pozici, navíc tato školení
jsou v rozporu s TNV 94 09201.

Během závěrečné diskuse došlo opět na důrazné doporučení všem provozovatelům postupovat výhradně
v souladu s příslušnou bezpečnostní normou TNV 94 09201, jinak se provozovatel úplně zbytečně vystavuje riziku
a problémům.
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Úvod či jiný textPracovní pozice, živnosti a kvalifikace

SEMINÁŘ APR V HRUBÉ VODĚ

Ing. Milan Šmíd, (Bazény a wellness s.r.o.– projektový ateliér.) uvedl přehled zákonů, norem a předpisů, které se
dotýkaji provozu bazénů

Zák. 455/1991 Sb. – Živnostenský zákon, příloha 2 – vázané živnosti –pod které spadá vodní záchranářská
služba a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti:

a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu
a sport, nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována.

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení pro regeneraci a rekondici patří mezi živnosti
volné. Mezi vázané patří Masérské, rekondiční a regenerační služby a Provozování solárií.

Zákon 179/2006 Sb.  Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Kvalifikační a hodnotící standardy pro profese:

 Obsluha sauny pro děti a dospělé

 Provozovatel přírodních a umělých koupališť

 Technik bazénu

 Strojník bazénu

 Plavčík

 Mistr plavčí

TNV 94 09 20 – Bezpečnost na bazénech, koupalištích a
aquaparcích (česká oborová norma uvádí minimální počty
vodního dozoru senior a junior dle počtu návštěvníků a podle
vodní plochy.

Podrobně rozerbral Učební plán Vodní dozor junior, Vodní
dozor senior v souladu s TNV 94 09201.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zákony a předpisy z oblasti BOZP”

Zák. 262/2006 Sb.– Zákoník práce . – ve znění Zák. 262/2006 Sb., 362/2007 Sb., Zák. 294/2008 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – úkládá povonnosti zaměstnavatele a zaměstnance.
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SEMINÁŘ APR V HRUBÉ VODĚ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ‐ pokračování

Zák. 309/2006 Sb.– Zák. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a při zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci) zejména oblast školení pracovníků a prevence

rizik.

Zák. 309/2006 Sb.– Zák. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a při zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci)

Zák.258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví zejména kategorizace

prací z hlediska rizik

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

při práci stanoví zejména rozsah různých opatření.

Vyhl. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do

kategorií

Nař.vlády č. 495/2001 Sb, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních chranných pracovních

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,

Nař.vlády č. 21/2003 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Vyhl. 288/2003 Sb.  kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám,

matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto

práce konat z důvodu přípravy na povolání

Nař.vlády č. 494/2001 Sb, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o

úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Nař.vlády č. 378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických

zařízení, přístrojů a nářadí

Nař.vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení

Nař.vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nař.vlády č. 101/2005 Sb, o požadavcích na pracovní prostředí

Nař.vlády č. 362//2005 Sb, o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky nebo do hloubky (i práce nad vodou)

Vyhl. 50/1978 Sb. ČÚBP a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhl. 91/1993 Sb. ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Závěr seminářě

Seminář uzavřeme slovy Pavla Ehlera, provozního ředotele SAREZA  Vodní svět Ostrava Poruba.:"Moc děkuji
za seminář. Dle mne byl přínosný, i když se nevyřešilo všechno a hned". Některé otázky jsou již rozebrány v tomto
Zpravodaji, k dalším se vrátime v dalším zářiovém čísle.
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Úvod či jiný textValná hromada APR

Z ČINNOSTI APR

Součástí akce v Hlubokém Dvoru byla 6. 4. odpoledne i volební valná
hromada APR. Po zahájení následovala zpráva Mirka Veselého. Předseda
vyhodnotil činnost za uplynulé období. APR se aktivně zúčastnilo na
veletrzích World of Beaty and Spa v září 3016 a v březnu 2017. Díky
dobrému vztahu s organizátory jsme měli přidělenu velkou výstavní plochu,
takže byly k dispozici i prostory pro členy APR – VŠ Palestra, Domostavu
Energo, Petra Clinic a masérské školy Refit. Na stánku se rozdávali
propagační materiály dalších členů APR Všichni členové APR měli
vstupenky zdarma. Na veletrhu Bazény, sauny and Spa byla situace
podobná, všichni členové APR měli možnost propagovat svoji činnost na
stánku. Stánek přitahoval návštěvníky i volnými masážemi a rolfterapii.
Tomáš Hrouda a Irena Šmídová tak přispěli k propagaci další činnosti APR.
Asociace dále převzala odbornou záštitu na jedinečnou oblast saunování Saunafest a mistrovství ČR v saunových
ceremoniálech. Podzimní konference v krásném prostředí zámeckého hotelu Třešť na téma „Ekonomické aspekty
provozu bazénů a wellnessů přinesla mnoho informací z oblasti investic, úspor, marketingu a komunikace. Součástí
každé konference a semináře byla společenská akce se soutěží ve střelbě a bowlingu. V průběhu roku se řešila
otázka Normy TNV 94 09201 k vodnímu dozoru. Asociace může nyní doporučit školeni ve dvou akreditovaných
střediscích.

Zpráva o organizační činnosti sekretariátu – Bohumila Laudátová seznámila přítomné s činností sekretariátu.
V účetnictví jsou všechny náklady pokryty členskými příspěvky a účastnickými poplatky.

Zpráva dozorčí rady – Antonín Vaculík při kontrolách činnosti a účetnictví shledal vše v pořádku.

V diskuzi bylo doporučeno aktivně řešit problematiku kvalifikace vodního dozoru a rozšířit a zlepšit spolupráci
s ABASEM. Zpravodaji APR bylo doporučeno k výtiskům na webových stránkách přidat přehledný seznam článků.

Volby orgánůAsociace pracovníků v regeneraci proběhly bez problémů, hlasování se zdrželi ti funkcionáři, kteří
byli voleni. Seznam členů představenstva a revizní komise je uveden v úvodníku tohoto čísla.

Představenstvo APR

Jednání představensstva 24.5. 2017 se sešlo většinově a zvolilo za
místopředsedy APR Milana Šmída a Jiřího Nováka. Zhodnotilo seminář V Hrubé
Vodě a scválilo rozdělení zisku mezi pořádající APR a ČAS. Projednalo
nastávající akce – veletrhy WBS a BSS v Letňanech v září 2017 a připravilo
východiska pro podzimní konferenci v Hodoníně. Termín 18.19.10. nebo 9.
10.11. 2017 bude ještě upřesněn. Představenstvo ocenilo práci sekretářky
Bohunky Laudátové a jednomyslně po roce navýšilo její plat.

Představenstvo bude s MŠMT řešit některé otázky, které vznikly na jarním
semináři a bude členy informovat a o výsledcích jednání. Další informace budou
k dispozici v zářiovém Zpravodaji, který vyjde před plánovanými veletrhy,
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BAZÉN VE ZLÍNĚ autor: Michal Effmert

Představujeme členy APR

Každý provozovatel bazénu má zkušenosti, o
které se může podělit s ostatními při pravidelných
seminářích a dále je může prezentovat při formou
článku ve Zpravodaji. Časopis rád informuje o
aktivitách svých členů. Na semináři v Hrubé Vodě
jsem si domluvil schůzku s ředitelem STEZY Zlín
Ing. Lubomírem Matouškem. Při diskuzi o
odpovědnosti práce plavčíků a vodního dozoru
prohlásil, že u nich jsou tito pracovnici pravidelně
přezkušováni. A to mně zaujalo.

Historie bazénů ve Zlíně

První zmínka o krytých lázních ve Zlíně se datuje
z roku 1931, kdy jeho obyvatelé využívali kryté
koupaliště na západním konci Městských sadů
v bývalém zámeckém parku o rozměrech 5 x 18 m. Střecha se dala v létě odsouvat. Stavbu kryté plovárny
financoval Tomáš Baťa. V prostorách Baťovy továrny byl i 50m otevřený plavecký bazén (dnes již zastavěný) 
autor tohoto článku zde navštívil v 80 letech soustředění plavecké reprezentace. Plavecký oddíl byl základnou
sportovní reprezentace a vypracoval základy výuky sportovního plavání, která byla východiskem pro celý tehdejší
systém rozvoje tohoto sportu.

Zimní lázně byly vybudovány v letech 1947 – 1952 v místech, kde původně stávala cihelna firmy Baťa. Výstavba
nového 50m krytého bazénu byla dokončena v roce 1986. Současně byl vybudován venkovní 25m bazén, situovaný
mezi „starým“ a „novým“ krytým bazénem. K budově přiléhá sportovní stadion, domovy mládeže a areál
základních a středních škol.

STEZA Zlín spol. s.r.o.

Společnost provozuje areál Lázně Zlín – krytý 50m a 25m a dětský bazén, otevřený 25m bazén sauny, páry, šatny,
masérny a další zázemí bazénů. Veškeré informace o volných a zadaných hodinách a nabízených službách jsou
vyvěšeny na www stránkách. V saunách jsou prováděny saunové ceremoniály – jednak to návštěvníky baví a pak je
to výborná forma osvěty, jak se chovat v saunách. Základní vstupné do bazénu je od 40 do 70 Kč za 90 minut. Pro
abonenty je samozřejmě nižší. Za rok se zde vystřídá 350 tisíc návštěvníků.

V létě jsou v provozu 2 koupaliště  Koupaliště Zelené, které má bazén 25 x 16 m, hloubka 1,5 – 0,9 m, dětský
bazén 16 x 10 m, hloubka 0,6 – 0,3 m, bazén atrakcí s chrliči, lezeckou stěnou, tobogánem a skluzavkami, hloubka
1,2 m whirlpool, průměr 6 m, hloubka 1,2 m, brouzdaliště, průměr 6 m, hloubka 0,2 m, dětské hřiště, stolní tenis,
bufet.

Koupaliště Panorama má bazén 25 x 11,5 m, hloubka 1,2 m, relaxační bazén s masážními lavicemi, 11 x 11 m,
hloubka 1,3 m, dojezdový bazén pro tobogán a skluzavky, 10 x 11 m, hloubka 1,6  1,1 m, dětský bazén, hloubka
0,4 – 0,2 m, bufet.
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BAZÉN VE ZLÍNĚ

Jak zvládnout provoz

Při nepředvídatelnosti počasí je jistě složité zvládnou
provoz na třech objektech. Jak k tomu přistupují ve
Zlínu mi Luboš prozradil: "Každý den sleduji
předpovědi počasí. A v 7 hod ráno musím rozhodnout,
který areál bude mít otevřeno, odhadnout počty
návštěvníků a vydat pokyny, jak bude ten, který areál
zabezpečen. Někdy musí nastoupit všichni, jindy
musíme poslat část pracovníků domů. Brigádníci jsou
naštěstí studenti, bývalí závodní plavci a špičkoví
sportovci, kteří mají i další zájmy, práce je baví, a tak
nám odpustí i tuto nejistotu. Snažíme se jim to
vykompenzovat např. volným vstupem, takže se
mohou věnovat vlastním zájmům. Když musí
nastoupit a pracovat naplno při plném koupališti,
získají prémie. Naštěstí respektují tento systém, a tak

se vše obejde bez emocí. Na hlídání bazénů máme 45 pracovníků. Z toho je 10 stálých zaměstnanců a dále musí být
k dispozici 10 strojníků, uklízeček a pokladních."

Jak získáváte pracovníky?

STEZA Zlín, spol. s r. o. je školícím zařízením v
souladu s licenčními požadavky oborových
asociací dle TNV 94 0920 – 1 a ČSN EN 15288 – 2
pro školení Vodní dozor junior a Vodní dozor
senior a akreditovanou společností k provádění
vzdělávacích rekvalifikačních kurzů a k vydávání
Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností pro
odbornou způsobilost plavčíka a mistra plavčíka.
Provádíme v průběhu roku školení – viz
internetové stránky, kde jsou všechny termíny a
požadavky přesně popsány. Každý pracovník
provozovatele vodního areálu, odpovědný za
prevenci úrazů a bezpečnost návštěvníků vodního
areálu, musí mít platné osvědčení o absolvování
kurzu.

Pravidelné testování

Pro testovaní vydal ředitel STEZY Směrnici pro testování tělesné zdatnosti, odborných znalosti a dovedností.
K tomu mi řekl: „Zaměstnanci trénují ve svém volném čase. Testy jejich dovedností a znalostí probíhají 1 x měsíčně
(minimálně 6 x do roka musí absolvovat testy) a zaměstnanci musí splnit předepsané limity. Ty splňují požadavky
normy TNV 94 09201, dokonce jdou i nad její rámec".
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BAZÉN VE ZLÍNĚ

Příklad testů

Čas přípravy kyslíkové masky 50 sec.

Příprava kyslíkové masky 15 hodnocení jako ve škole.

Čas plavání volný způsob 200m 4 min.

Plavání pod vodou 30m ano – ne.

Záchrana a vytažení tonoucího 15 hodnocení jako ve škole.

Práce se záchrannou deskou 15 hodnocení jako ve škole.

Teorie – telefonní číslo na záchranku, rozdíly v záchraně dospělého a dítěte…

"Pokud nedosáhnou předepsaného hodnocení, mají měsíc na trénink a pak při dalších testech musí splnit. Pokud
ne, tak jsou přeřazeni na jinou práci. Na začátku když jsme tento program připravovali, tak to bylo něco, co stálé
zaměstnance „otravovalo“ a byla to „zbytečná ztráta času“. „My to všechno známe“…atd… Dnes se na tyto
testovací dny těší. Zjistili, že mají při své práci obrovskou praxi, která jim dává sebedůvěru. Uvědomili si, že
v krizové situaci nepřemýšlí, a konají. Když přijedou jednou za 2 roky na přezkoušení své odborné způsobilosti do
akreditovaného zařízení, tak patří jednoznačně k nejlepším účastníkům kurzu“.

Testování v praxi

Na bazénu jsem se potkal s Jirkou Matějkou, vedoucím provozu a vrchním plavčíkem, který má testování na
starosti. Parta mladíků i starších si zkoušky užívala. Brali to jako výzvu a tak při hodnocení za 2 se dožadovali
opravy, když nenašli puk schovaný na odtokovém kanálku nebo nevytáhli tonoucího z vody dostatečně rychle.
Napodruhé to zvládli za 1. A nemyslím si, že to bylo kvůli mně jako divákovi, bylo to skutečně spontánní. Kdysi
jsem se učil záchranu tonoucích a při testování jsem si uvědomil, co jsem již zapomněl. Zachraňovaný má vědět, že
se přiblížil zachránce. Že se toto upozornění dělá poklepnutím desky na hlavu, nebo nohou, jsem již neznal. I to, jak
podložit nohou hlavu zachráněného po vytažení z vody, aby se při tom nebouchnul hlavou o dlaždičky. Jirka
testované průběžně zkoušel, zdůrazňoval například, jak, kdy a kdo má volat 155.

Rozhovor s účastníkem

Po testech jsem si chvilku povídal s Petrem Procházkou, studentem University Tomáše Bati. Pracuje více než rok
na DPP, v létě 23x týdně, celkem cca 70 hodin měsíčně. Do loňska závodně plaval, tak když nemá směnu, jde jsi
zaplavat. Zkoušky ho neděsí, ví že je zvládne a pochvaloval si, že již vše dělá automaticky a věří, že kdyby došlo ke
skutečné akci, že to zvládne bez problémů. Vysvětlil mi, že musí vidět co se kde děje,
upozorňovat návštěvníky na případné přestupky, nebát se
zapískat, umět komunikovat a najít si cestu k pravidelným
zákazníkům Závěrem se sluší shrnout, že všichni testovaní
obstáli na výbornou. Tak jsem popřál Petrovi i jeho
kolegům, ať mají hodně úspěchů při testování a žádné
skutečné akce.

Odjížděl jsem s dobrým pocitem, že ve Zlíně se nemusí
koupající ničeho obávat. Na příštím semináři se poptám
účastníků, zda a jak provádí testování oni.

Kontakt:

STEZA Zlín, spol. s.r.o.
Hradská 888
760 01 Zlín
Telefon: 577 599 911,
Email: info@laznezlin.cz
www.laznezlin.cz
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JINDŘICH SZNAPKA autor: Michal Effmert

Život okolo bazénu

S Jindřichem Sznapkou se můžete potkat na každém semináři. Obvykle se drží v pozadí, v diskuzi se zapojuje
jen ke konkrétním problémům. Zviditelnil se na semináři v Třebíči, kde vyhrál soutěž ve střelbě winchestrovkou.
Tam jsem se s ním blíže seznámil a když vzpomínal na své životní etapy, domluvil jsem se s ním, že se o své
zkušenosti podělí s čtenáři našeho Zpravodaje. A při semináři v Hluboké Vodě jsme si dobře popovídali.

Otevírání bazénů

Málokdo má takové štěstí, že si zvolí střední školu se zaměřením, které ho provází celý život. Jindřichovi se to
podařilo  po ukončení chemické průmyslovky (obor úprava vody) začínal jako mistr v chemičce. Když se
v Karviné dokončoval 25m plavecký bazén, asistoval při výstavbě a seznamoval se s problémy spouštění provozu.
Znamená to nejen odbornou část při úpravě vody ale překonávání spousty administrativních, organizačních a
provozních problémů od shánění nejrůznějších povolení, nábor a zaučení nových zaměstnanců po zabezpečení a
naplnění provozního řádu. Otevíraní a následné provozování bazénů se stalo jeho hlavním zaměřením – na STaRSu

v Karviné, v lázních Darkov a v Bystřici nad Olší. Od roku 2008
vlastní rodinnou firmu, kde zužitkovává získané zkušenosti.

Stolička, aby se nekývala, musí mít tři nohy. Malá firma by měla
mít zaměření na více oblastí, které se navzájem prolínají a
doplňují. U Jindrovy firmy to jsou vonné esence, úprava vody a
poradenská a servisní služba.

Nechejme nyní Jindru povídat o své firmě :

Jsme českou pobočkou firmy Bassau, jednoho z největších
evropských výrobců přírodních vonných esencí pro sauny a parní
lázně a čisticích a dezinfekčních prostředků pro sauny, bazény a
wellnesscentra. Dynamicky se rozvíjejícím obchodním
sortimentem jsou prostředky, zpříjemňující pobyt ve
wellnesscentrech, jako jsou peelingové soli, medové krémy,
jodobromová solanka a další. Na své si tak přijdou jak majitelé
rodinných bazénů, saun a vířivek, tak provozovatelé veřejných
saun, lázní, bazénů a wellness. Jelikož firma je současně výrobcem
i prodejcem (bez zprostředkovatelů) naprosté většiny nabízeného
sortimentu, jsou ceny pro zákazníky velmi přijatelné. Jsme také
výhradními dodavateli Darkovské jodobromové soli, která pomůže
rozšířit domácí wellness o lázeňskou kůru Pomáhá při
rehabilitacích po zlomeninách a dalších problémech s pohybovým
aparátem.

Zaměření firmy Bassau CZ

Kontakt:

STEZA Zlín, spol. s.r.o.
Hradská 888
760 01 Zlín
Telefon: 577 599 911,
Email: info@laznezlin.cz
www.laznezlin.cz
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JINDŘICH SZNAPKA

Servis bazénů a vířivek

Vůní nabízíme více než 100 (nejširší sortiment
vůní v ČR ) a je možné si je vybrat v eshopu nebo
po telefonické či osobní konzultaci. Použití
vonných esencí není jen prohloubení příjemných
zážitků během saunování, ale i podpůrnou
léčebnou metodou při různých potížích a
nemocech. K výrobě vonných esencí,
peelingových soli a medových krémů se zásadně
používají přírodní nebo přírodně identické
suroviny.

V případě bazénů se jedná především o soukromé rodinné bazény. Zde provádíme komplexní sezonní nebo
celoroční obsluhu. Jedná se uvedení bazénu do provozu po odstávce (odzimování), čištění bazénu, úpravu vody,
servis technologie, kalibrace měřících zařízení a další úkony k optimalizaci provozu.

V případě vířivek stejný podíl má jak soukromá tak veřejná a komerční oblast. Mezi naše zákazníkyz veřejné
oblasti patří především wellnesscentra a sportovní oddíly. Zde bych se rád zmínil o námi vyvinuté metodě
hloubkového čištění a dezinfekce nepřístupných částí vířivek jako jsou potrubní rozvody, ohřívače, čerpadla,
trysky a další technologické prvky. Tento postup odstraňuje nánosy biofilmů, které jsou zdrojem bakteriálního
znečištění a následných problémů se zajištěním požadované mikrobiologické kvality vody.

V oblasti úpravy vody realizujeme technologie snižující obsah vázaného chloru a také trihalometanů v
bazénové vodě na hodnoty určené Vyhláškou č.238/2011 Sb. pomoci aktivního uhlí. Tento způsob úpravy má
podle nás lepší účinky než UV lampy a je levnější při pořízení a ke svému provozu nepotřebuje žádný zdroj
energie ani nákladný pravidelný servis.

Vůně
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Vybavit domácí nebo komerční wellness nelze
podle prospektů. Je potřeba odborně rozhodnou,
dát všechny komponenty do souladu. Případné
poučení z chyb může být nevratné. Při procházce
jednotlivými wellnessy mnohdy vidíme
nedokonalosti. Mnohé později vidí i majitel či
provozovatel ale odstranění je nákladné či
dokonce nemožné. Proto se vyplatí věnovat
přípravě projektu náležitou pozornost, jasně si
uvědomit požadavky, skloubit je s dalšími
okolnostmi jako je náročnost na energie, četnost
návštěv, bezpečnost, vzhled po určité době
používání atd.. Vypracováváme provozní řády pro
bazény, sauny, posilovny a masérny. Ty následně
projednáváme s příslušnými úřady ochrany
veřejného zdraví a teprve po konzultaci a
předběžném schválení předáme objednateli.
Zákazníkovi tak šetříme běhání po úřadech a jeho
čas. Dlouholeté zkušenosti s otvíráním a
zabezpečením provozu bazénů se promítají do
poradenské služby. Můžeme taktéž podle rozsahu
a představ zákazníků doporučit konkrétní firmy
pro výstavbu a dodávku technologie.

JINDŘICH SZNAPKA autor: Michal Effmert

Proč jsi členem APR

Sleduji dlouhou dobu snahu některých nadšenců. kteří se snaží předávat svoje zkušenost dál. Od dob pana Jelinka
a ing. Macka, zakladatelů Asociace bazénů a koupališť se doba podstatně změnila ale jedno zůstalo – být fandou,
nadšencem pro svoji práci, která je současně i koníčkem.
Večer po semináři jsem seděl u několika skupin, které se
bavily – ne o politice, děvčatech ale vše bylo o bazénech,
wellnessu a zase bazénech. A proto jsem rád, že nejsem
sám takto „postižený“ a mám s touto partou hodně
společného. No a konečně kde jinde mohu také nabídnout
svoje služby. Tak se těším na další seminář.

Jak vypadá poradenská služba

Kontakt:

Jindřich Sznapka
BASSAU
739 95 Bystřice 518
Email. j.sznapka@seznam.cz

www.bassau.cz

Tel.: 728 355 231
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FÓRUM

Historie vodního dozoru

Na semináři bylo v diskuzi opakovaně probírána otázka
TNV 94 09201. Požádali jsme Mgr. Zbyňka Kovářů, aby
čtenářům tuto otázku objasnil.

V únoru 2013 velmi podivným způsobem unikla
informace, že je jsou dokončeny PK (profesní kvalifikace),
jako součást NSK (Národní soustavy kvalifikací) pro
pracovní kvalifikaci plavčík a mistr plavčí. Tyto kvalifikace
vznikly v ÚNV (Ústav národního vzdělávání, součást
MŠMT) na základě Zákona 179/2006 Sb., a jako tvůrci jsou
pod těmito kvalifikacemi uvedeni: Fakulta tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy v Praze (Dr.Miler),,edicon, a. s.(MUDr.Kaufman – spolupracovník Dr.Milera),Vodní
záchranná služba Českého červeného kříže (Dr.Miler),Asociace bazénů a saun České republiky  ABAS ČR
(Ing.Kouba). Za ABAS byl uveden Ing. Kouba, který ovšem nikoho z představenstva ani členů ABASu
neinformoval o průběhu příprav a kvalifikace tedy vznikly pouze pod rukama Dr.Milera. Výsledek, který se
profesionálům v oboru v poslední chvíli dostal, byl tristní. Znamenal by konec pro „normálního“ uchazeče o
pracovní pozici, která by byla dále vyhrazena pouze pro závodníky v záchranářském sportu

Po řadě intervencí dalších subjektů, které školí příslušné kvalifikace a zejména zástupce ABASu Ing.Košnara a
APR Mgr.Kovářů byly velmi symbolicky kvalifikace upraveny, ale na podstatě věci se nic nezměnilo. Na další
výzvy k jednání a zejména o implantování skutečných zájmů a potřeb zaměstnavatelů v oboru, příslušná místa již
nereagovala a kvalifikace dne 7.5.2014 vstoupily v platnost bez sebemenšího ohledu na argumenty profesních
asociací. V průběhu jednání byli zástupci asociací několikrát ujištěni o tom, že v okamžiku schválení
kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací plavčík a mistr plavčí (v souladu se zákonem
č.179/2006 Sb.,) zanikne systém stávajících akreditací, tak jak fungoval doposud a tak jak se děje i u ostatních
odborností

Zástupci ABASu a APR si velmi dobře uvědomili co by takový postup znamenal do budoucna pro většinu našich
členů, kdy s nedostatkem personálu zápasíme dnes a denně. Proto se zástupci obou asociací dohodli na tom, že je
potřeba hledat východisko z celé situace. Řešením se stala novela TNV 94 09201, tedy naše oborová technická
norma. Na této novele začali společně zástupci obou asociací pracovat od začátku roku 2014. Do novely byly
zaneseny nové termíny včetně vodního dozoru, ale nejen to. Hloubka vody byla dána do souladu s Vyhláškou
238/2011 sb., byly implementovány požadavky MZd ČR, stanoveny podmínky bezpečnosti i pro venkovní vodní
areály, kde dochází každý rok k drtivé většině mimořádných situací, byly upřesněny a zpřísněny podmínky zajištění
dozoru u rizikových atrakcí atd….

Návrh novely přivítal schvalující orgán, tedy MZd ČR a oceňuje ji stále více provozovatelů s tím, jak se
s novelizací normy postupně seznamují. Během dlouhého procesu přípravy novely neměla VZS s novelou žádný
problém, ale později se stala norma jejich úhlavním nepřítelem a VZS podnikla všechny možné kroky, aby přijetí
novely zabránila. Nakonec byla norma v srpnu 2015 schválena a vstoupila v platnost navzdory VZS.Posléze bylo
plánováno společné vydání učebního plánu vodního dozoru a požadavků na pověřené školící střediska. Společný
postup se však nepodařilo dojednat. V současné době můžete najít na stránkách APR učební plán školení připravený
odbornou komisí APR, který v dostatečné míře vybalancovává požadavky na odbornost a dovednost vodního
dozoru a na druhé straně možnosti a potřeby jednotlivých provozovatelů. Zároveň je na webu APR aktuální seznam
školících zařízení.
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BASSAU CZ

Sjednané slevy členům APR

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: tel.: 284 021 910, mob.: 604 260 131, email: irena.maska@seznam.cz, www.maska.cz

VŠTVS Palestra

Kurzy, školení, rekvalifikace – sleva 10 % kurzovného.

Kontakt: tel.: 281 932 013, email: donevova@palestra.cz, www.palestra.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

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, grafická úprava: Bc. Bohumila Laudátová

Fotografie: archív APR, arichiv bazénu Zlín, archív Jindřich Sznapka

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. Kopírování a následné šíření je povoleno. Neprodejné! © APR
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