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Vážení přátelé, členové APR
právě jste obdrželi první vydání nového on-line zpravodaje APR, který vás bude každé tři
měsíce provázet zajímavými články a novinkami z prostředí bazénů, aquaparků a saun.
V novém formátu chceme více dávat prostor našim členům, aby měli možnost podělit se
s ostatními o své novinky, úspěchy a zajímavosti. Proto nás neváhejte kontaktovat.
Budeme se i nadále snažit co nejvíce informovat o aktuálním dění, proto se více
zaměřujeme na sociální sítě, kompletně jsme zmodernizovali webové stránky a nyní přichází
již zmíněný online zpravodaj.
Pro tento rok samozřejmě chystáme opět dvě velké konference, první v Bohumíně na konci
dubna, druhou na podzim (zatím v neurčené lokalitě) a další novinky, o kterých vás budeme
včas informovat.
Dovolím si krátké odbočení: bohužel žijeme v jakési zvláštní době, o které bychom ještě
před několika měsíci prohlásili, že snad pochází z katastrofického filmu. Po téměř dvou
letech s pandemií Covid-19 přišla na konci února válka na Ukrajině. APR jasně vyjádřila
podporu válkou sužované zemi a jsme připraveni napomáhat i do budoucna.
Posláním Asociace pracovníků v regeneraci zůstává i nadále poskytovat svým členům
potřebné informační zázemí a podporu v jakékoli době.
Pevně doufám, že nám zachováte přízeň a těším se na setkání v Bohumíně!
Přeji vám všem hodně zdraví a zdaru

Jiří Novák
předseda představenstva APR
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KOMPLIKACE PŘI STAVBĚ NOVÉ PLAVECKÉ HALY V LITVÍNOVĚ
Plavecký bazén v Litvínově byl uveden do provozu
v roce 1973. Jedná se o typové celoocelové středisko MV2,
které dodávaly České loděnice Praha. V současné době je
stavba morálně i technicky zastaralá a v provozu je
udržována jen silou vůle. Již dlouho se proto v Litvínově
mluví o výstavbě nové plavecké haly v areálu letního
koupaliště U Koldomu. Po dlouhém rozhodování zvítězil
návrh umístit novou plaveckou halu v areálu letního
koupaliště Pod Koldomem.
V roce 2015 bylo pro tuto stavbu vydáno územní rozhodnutí a následujících téměř 6 let trvaly
práce na finální projektové dokumentaci. V roce 2021 byla vypsána veřejná zakázka na výběr
zhotovitele stavby, kterým se po vyhodnocení veřejné zakázky stala společnost Metrostav DIZ
+ OHL s cenou zakázky 327 mil. Kč včetně DPH.
Začátek stavby je však v nedohlednu. Podmínky veřejné zakázky na zhotovitele stavby několik
měsíců posuzoval antimonopolní úřad, který nakonec dospěl k závěru, že město Litvínov
pochybilo při jejím zadání. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení
posuzoval přiměřenost požadavků zadavatele. Město Litvínov dle rozhodnutí ÚOHS chybovalo
tím, že požadovalo doložit od uchazeče „zkušenost s realizací minimálně jedné stavby budovy
krytého plaveckého areálu nebo krytého aquaparku, wellness centra či veřejného vnitřního
sportovního zařízení, jejíž součástí byl platební odbavovací systém“ a tím zadavatel
bezdůvodně omezil okruh potenciálních dodavatelů. Veřejná zakázka byla zrušena a
v současné době probíhají jednání a příprava nové veřejné zakázky.
Nová plavecká hala bude stát v areálu letního koupaliště. Stávající budova zázemí koupaliště
bude zdemolována a v jejích místech vznikne nový krytý plavecký areál vybavený bazénem se
6 plaveckými drahami, rekreačním bazénem s divokou řekou a dalšími vodními atrakcemi,
dětským brouzdalištěm, vířivkou a Kneippovým chodníkem. Ve třetím patře objektu bude
wellness s několika druhy saun, ochlazovacím bazénkem a odpočívárnami. Nebude chybět ani
cvičební sál. V objektu nové plavecké haly bude taktéž zázemí pro letní koupaliště –
převlékárny, sociální zařízení, občerstvení a zázemí pro personál. Součástí stavby budou i
příjezdové komunikace a parkoviště pro 40 vozidel.
Anna Egerová, SPORTaS, s.r.o.
Foto: A. Egerová, SPORTaS, s.r.o.
h-projekt s.r.o.
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NOVÝ FITNESS PROJEKT POMÁHÁ SENIORŮM
VÉST “ČIPERNĚJŠÍ” ŽIVOT
V Česku startuje projekt Aktivní ve zralém věku, který chce pomoct seniorům, aby byli
psychicky i fyzicky v lepší kondici. Odborníci v zapojených fitness centrech pro ně
připravují lekce cvičení, ale také vzdělávací workshopy, zábavné akce i společné výlety.
„Je stále důležitá osvěta a motivace seniorů, což projekt Aktivní ve zralém věku rozhodně
splní,” podotýká Veronika Vůjtěchová z Fitness Ural v Sokolově.
Dvouletý projekt Aktivní ve zralém věku (Active Aging Communities) je financován z programu
Erasmus+ a zajišťuje ho mezinárodní organizace EuropeActive. Jeho partnerem u nás je
Česká komora fitness. „Ambicí projektu je vytvářet ve fitness centrech aktivní komunity lidí
starších 60 let. Pilotní projekt startuje v 6 evropských zemích, přičemž v každé zemi se zapojují
3 vybraná fitness centra z různých komunitních prostředí. Jedním z kritérií bylo vybrat fitness
centra, která mají zkušenosti a se seniory již pracují. U nás jsme z tohoto důvodu vybrali
Fitness Studio Hofmannovi z Loun, Fitness Ural ze Sokolova a Studio Daflex z Kunčic pod
Ondřejníkem u Čeladné,” vyjmenovává Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Účastníci projdou programem “ušitým na míru”, kde se budou mimo samotné cvičení účastnit i
vzdělávacích seminářů např. o výživě, o biologickém procesu stárnutí. Dozví se, co se děje,
když tělo stárne, a proč je důležité žít čiperný život. „Program není jen o cvičení. Aby byl projekt
úspěšný, odborníci se odkazují na důležitost podpory rodiny a přátel. Proto budou pořádat i
mezigenerační setkání, aby účastníky maximálně podpořili,” říká Jana Havrdová.
www.komorafitness.cz
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JARNÍ MÁGOVÁNÍ – DNY A NOCE S MISTRY SAUN
Sportovní zařízení Prachatice, p.o. pořádá pravidelně již od října 2021, zpravidla jednou za
kvartál, saunovací týdenní eventy s mistry saun celé republiky, které připravuje v placené
spolupráci s Pavlem Hofrichterem (Saunafest). Pavel zajišťuje mistry na saunové noci. Zařízení
tyto PR akce promuje rozhlasovými spoty na Evropě2, Impulsu, Kiss Jižní Čechy a Frekvenci1
s velkým zásahem. Po velmi úspěšném Adventním saunovém maratonu, který byl plný
saunových zážitků a vyprodán byl během týdne. Připravilo se tedy již třetí pokračování pod
názvem Jarní mágování – dny a noce s mistry saun 2022 v termínu od 1. do 5. března 2022.
Po tyto dny mělo wellness prodlouženou otevírací dobu do 22.00 hodin za standardní vstupné.
V pátek a v sobotu se, za snížené kapacity saunového světa, konaly od 18.00 do 24.00 hodin
saunové noci s atraktivním wellness hýčkáním, tj. saunové ceremoniály od mistrů ČR a Evropy,
saunový stan na zahradě s metličkováním, peelingy v parní lázni, masáže a aromaterapie
v solné jeskyni. Po celou dobu akce byl k dispozici welcome drink (Prosecco alko/nealko) a
bohaté občerstvení (raut). Návštěvníky doprovázela při akci živá hudba, probíhala Windstorm
master soutěž mávání ručníkem, ohňostroj s vodními efekty na jezírku (suchý led) a
po 22. hodině byl pro účastníky k dispozici celý bazénový komplex bez plavek s proseccopointem, soutěží o permanentky a mnoho dalšího. Rezervace na tuto akci probíhaly na recepci
bazénu se speciálním vstupným 850 Kč zahrnující i masáž. Saunové noce jsou ideální pro
příjemné strávení relaxačního večera pro páry. V ostatních dnech i hodinách týdenního eventu
probíhaly dvouhodinové bloky začínající vždy v 16., 18., 20. hodin s kompletním programem
ceremoniálů, peelingů, aromaterapiemi, občerstvením (ovoce, bonbony) i soutěží o
permanentky do sauny, při zakoupení neomezeného vstupného. Tyto akce přinášejí
provozovateli neuvěřitelné zvýšení návštěvnosti, tržeb a hlavně celkové povědomí mezi širokou
veřejností.
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NEJVĚTŠÍ MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ZÁŽITKOVÉHO SAUNOVÁNÍ
SAUNAFEST SE USKUTEČNÍ ZAČÁTKEM DUBNA
V AQUAPALACE PRAHA
Jubilejní, desátý ročník představí rekordní počet českých saunérů
Mistrovství České republiky v saunových
ceremoniálech, účinkující a hosté z 12 zemí
světa, saunové divadlo, freestyle s ručníky i
oblíbené metličkování – vše nabídne očekávaný
festival zážitkového saunování SaunaFest 2022.
Akce proběhne od 7. do 10. dubna v největším
Saunovém světě Aquapalace Praha a zastřeší to
nejlepší ze světa saunování pro všechny
fanoušky pravidelného prohřívání.
Největší evropský festival zážitkového saunování letos představí rekordní počet českých
saunérů i více jak 100 saunových ceremoniálů, rituálů a programových ochutnávek
netradičního a zážitkového saunování. „Jsme moc rádi, že jako největší Saunový svět v České
republice můžeme již po sedmé hostit mezinárodní festival zážitkového saunování.
Návštěvníkům nabídneme to nejzajímavější ze saunových ceremoniálů a saunamistrům
dokážeme poskytnout ty nejlepší podmínky pro jejich vystoupení. Saunový srub je navíc
vybaven nejmodernější technologií – světelnými i zvukovými efekty. Na novinkách rovněž
neustále pracujeme. Aquapalace Praha tak dokáže poskytnout opravdu moderní zázemí pro
hostování největšího evropského festivalu zážitkového saunování,“ říká generální ředitelka
Aquapalace Praha Vladana Horáková a dodává: „Hlavním bodem programu je již tradičně
Mistrovství ČR v saunových ceremoniálech. Letos mají návštěvníci SaunaFestu možnost
zhlédnout 43 vystoupení, které jsou součástí oficiálního Mistrovství ČR v saunových
ceremoniálech a současně národní kvalifikací na Mistrovství světa AUFGUSS WM. Loni jsme
na Mistrovství světa navíc vybojovali titul mistra a vicemistra světa.“ O postup na Mistrovství
světa se letos utká 26 saunérů a 9 saunových týmů. Výkony soutěžících posuzuje 12-ti členná
odborná mezinárodní porota. Společným cílem pořadatelů je také upozornit na benefity
pravidelného saunování pro fyzické i psychické zdraví a nabídnout různé formy relaxace.
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ELITY SVĚTOVÉHO SAUNOVÁNÍ A SAUNOVÉ SHOW
Stejně jako loňský SaunaFest, který do Aquapalace Praha přilákal tisíce návštěvníků, přinese i
letošní jubilejní ročník výjimečné saunové zážitky. Kromě domácích mistrů se v největším
Saunovém světě Česka setkají i špičkoví saunéři a odborníci z 12 zemí světa. Hosté divákům
nabídnou freestyle vystoupení v panoramatické sauně a rozehrají skvělou saunovou show.
„Každoročně SaunaFest představuje nejlepší a nejúspěšnější saunéry z celého světa. Letos to
bude vítěz soutěže „Modern classic Championship 2021“ a dvojnásobný mistr národního kola
Aufguss WM v Itálii Michael Niedermair. Z Dánska přijede Henrik Baunkjær, úspěšný účastník
MS a několikanásobný mistr Dánska.“ Uvádí Pavel Hofrichter, předseda České asociace
saunérů a zakladatel a organizátor SaunaFestu..

DOPRAVODNÝ PROGRAM V SAUNOVÉ ZAHRADĚ I PANORAMA SAUNĚ
Mezi hlavní lákadla letošního ročníku patří oživlá saunová zahrada, na které budou umístěné
saunové stany, koupací cedrový sud i mobilní sauna. Chybět nebudou ani kouřové rituály,
muzikorelaxace, peelingové a beauty procedury, severské rituály a oblíbené metličkování.
Organizátoři navíc myslí i na ty nejmenší a na neděli připravili dětské saunování.

O VÍKENDU SE PŘEDSTAVÍ FINALISTI
Sobota bude ve znamení finále soutěže jednotlivců a zahájení soutěže tymů. V neděli se pak
mohou návštěvníci těšit na soutěžní ceremoniály v týmové soutěži a vyhlášení nejlepšího týmu.
Součástí programu jsou také soutěže Mistr ručníku nebo Windstorm master.
Festivalový web: www.saunafest.cz
Vstupenky na festival najdete zde: https://www.aquapalace.cz/sekce/sauna-fest-2022/prodej
SaunaFest byl založen v roce 2013 Pavlem Hofrichterem. Pořadatelem soutěží je Česká
asociace saunérů a celý festival se uskuteční v Aquapalace Praha v produkci RAIN.cz
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POZVÁNKA NA JARNÍ KONFERENCI
Srdečně vás zveme na konferenci provozovatelů bazénů a saun, která se tentokrát uskuteční
na Moravě ve dnech 21. - 22. 4. 2022

TRENDY VE WELLNESS A SAUNÁCH
Přivítá nás Bohumínské sportovní a relaxační centrum, ve zkratce BOSPOR.
Konference proběhne na zimním stadionu.
Přednášet a odborné panelové diskuze povedou m.j.:
Ing. Jaromír Voráč - vedoucí středisek Bospor Bohumín
Pavel Hofrichter – saunový mág a předseda České asociace saunérů
Ing. Radek Steinhaizl – za společnost Relax Solution s.r.o.
Mgr. Zbyněk Kovářů – soudní znalec v oboru pro sport
zástupci firem Caretta SPA, Berndorf Bäderbau
Ubytování zajišťujeme v Hotelu Pod Zeleným dubem a v Penzionu Eva v Bohumíně,
nedaleko od Bosporu.
Kromě tematických odborných přednášek, diskuzí o věcech, které nás trápí … nebude chybět
bohatý doprovodný program.
V Aquacentru bude jen pro nás otevřený saunový svět, kde se můžete relaxovat v pěti finských
saunách, včetně srubové ze sibiřského cedru, třech infra saunách, parní sauně a venkovním
whirlpoolu. Saunový ceremoniál bude překvapením.
Samozřejmě nebude chybět dlouhá noc v příjemném Rio clubu přímo v areálu.
Taxi v Bohumíně není problém.
V pátek vás čeká odborná prohlídka zázemí centra Bospor nebo si v bezprostřední blízkosti
aquacentra můžete zahrát ADVENTURE GOLF s 18 terénními drahami.
Těšíme se na vás! Přihláška je v příloze emailu s tímto online zpravodajem.
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