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Vážení členové APR ČR, Vážení čtenáři,

doba letního provozu Vašich zařízení konečně opět nastala a možná si můžete maličko

oddechnout. Máte za sebou dlouhou dobu příprav na bezproblémové spuštění provozu.

Museli jste překonávat nekonečnou řadu technických problémů, které každé otevírání letního

provozu s sebou přináší.

Možná se dokonce objevily závažnější, stavebně - technické problémy ve Vašem provozu,

které budete muset řešit až v budoucnu a již nyní Vám nastal čas s jejich řešením. Budete

muset zajistit projektovou přípravu, připravit financování, atd… Není lehký život šéfa provozu

koupaliště.

A právě v tento okamžik Vám do provozu začnou proudit davy a davy návštěvníků, kteří

mnohdy přinášejí i problémy a potíže. Jako profesionálové musíte vše bravurně zvládat a

šířit kolem sebe úsměvy a pozitivní náladu. Bývá to opravdu někdy těžké.

Letošní sezóna bude mít bezesporu jedno pozitivum – doba nepříjemné a často konfliktní

lustrace návštěvníků Vašich areálů je snad definitivně pryč. Připravili jste pro návštěvníky

areál v té nejlepší podobě, jaká se Vám podařila, potom jste zajistili personál, který se bude

o ně starat a nakonec už zbývá jenom spokojenost klientů Vašeho zařízení.

Letošní léto začíná opravdu nadstandardním počasím a návštěvníci vzali Vaše provozy

útokem. Chtěl bych se přimluvit, abyste v tom návalu smršti problémů a událostí

nezapomněli na nejdůležitější povinnost provozovatelů areálů – zajistit bezpečnost

návštěvníků. Pod návalem pracovních úkolů by mohla tato povinnost trochu ustoupit ze

zřetele.

Chtěl bych Vám popřát do letošní sezony zástupy spokojených klientů, opravdu letní počasí,

co nejméně technických problémů a nakonec to nejdůležitější - nezapomeňte si užít svoji

zaslouženou dovolenou.

Mgr. Zbyněk Kovářů, MBA

člen představenstva APR ČR
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JARNÍ KONFERENCE APR ČR

Ve dnech 21.- 22.4.2022 proběhla opět zajímavá konference na téma

TRENDY VE WELLNESS A SAUNÁCH. Tentokrát nás přivítal sportovně-rekreační areál

v Bohumíně.

Na úvod nesmělo chybět představení areálu BOSPOR. J. Resler společně s J. Voráčem

představili jednotlivá provozovaná střediska, historii i stavbu areálu. Ke zdárnému výsledku

stavby přispěli jak zhotovitelé projektové dokumentace tak i vlastní zhotovitel stavby. Takový

soulad nebývá vždy pravidlem. Přítomní se dozvěděli detailní informace o provozu středisek,

provozu fotovoltaické elektrárny i kogeneračních jednotek. Zároveň víme, jaké jsou

v Bohumíně plány do budoucna. Nevyhnuli jsme se ani tématu stabilizace zaměstnanců a

zvýšení návštěvnosti. Cílenou reklamou a akcemi se BOSPOR snaží i o opětovné získání

polských návštěvníků, kteří před covidem tvořili 60 % návštěvnosti.

První přednášky na téma Novinky z portfólia se ujal B. Herman ze společnosti Berndorf

Bäderbau s.r.o. Poutavá prezentace byla doplněna mnoha zajímavými fotografiemi

z vlastních realizací. Společnost je právem lídrem inovací a vlastníkem celé řady autorských

ochran v celé řadě evropských zemí. Investice do vlastního vývoje je předpokladem pro

udržení společnosti na trhu i v budoucnu.

Nerezové bazény mají své velké výhody.
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B. Herman představil i světové realizace a potvrdil trend propojení vnitřního a venkovního

wellness.
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Na toto téma plynule navázal P. Hofrichter se svojí přednáškou Moderní wellness. Na moderní

wellness můžeme nahlížet různým způsobem, vždy by ale mělo jít o soulad dispozičního řešení

s vybraným vybavením, funkčními prvky, výběrem kvalitních a funkčních materiálů, designu a

také příběhem, programem a profesionální obsluhou. Prostě wellness je o kompozici,

aktuálních trendech a výhledu do budoucna. Wellness musí být naplněno programem, fresh

nabídkou, která dělá z návštěvníků vracející se fanoušky. Svou roli hraje rozsah služeb,

doprovodný prodej ale i program a proklientský přístup. V přednášce jsme mohli sledovat různé

příklady uchopení myšlenky moderního wellness, případové studie, ale i jednotlivosti jako je

začlenění snow room, wellness zahrady, okolního prostoru pro výhledy a relaxaci, propojení

s přírodou a práce se světlem i technologiemi. Podívali jsme se jak jednoduše oživit či upravit

stávající wellness provoz a hrát si s prostorem i programem.

K modernímu wellness neodmyslitelně patří správná obsluha. Z. Kovářů informoval o

připravovaném školení APR „ Obsluha wellness a saunového provozu“. Školení bude

připraveno jako „profesní školení“ personálu provozovatelů saun a wellness ve spolupráci s

ČAS a odborníky na danou problematiku (například výrobci saun). Cílem školení je praktická

odborná a teoretická příprava personálu na bezpečné a klientsky vstřícné zajištění provozu

sauny a wellness.

Po obědě se ujal představení novinek z portfolia pro rok 2022 R. Král z Caretty SPA. Caretta

zmodernizovala výrobu, používá nové moderní materiály vedoucí k vyšší produktivitě, zavedla i

nové výrobky a značky. „Vnímáme, že ideální je spojení wellness s pobytem v přírodě, tomuto

příjemnému trendu přizpůsobujeme naše nové produkty“ – viz např. nový koncept našich

modulárních GARDEN WELLNESS.

Pravidelným přednášejícím na konferencích APR je R. Steinhaizl, který, díky své dlouholeté

profesní kariéře v oblasti wellness, vždy konferenci obohatí. Toto téma určitě přivítal, začal

situací na trhu a obecnými trendy, osobní zkušeností i našimi zkušenostmi. Opět jsme se

dostali k zaměstnancům, automatizacím provozů a IT službám, ke zvýšení využitelnosti

zařízení i k trendům v zahraničí.

Přestože: byl covid , je válka a ceny rostou … lidé zatím chtějí žít a užívat si!

Tímto zakončením jsme přešli k panelové diskusi, následně k večernímu saunování a

bowlingu.

JARNÍ KONFERENCE APR ČR



2. den konference proběhla odborná prohlídka zázemí Bosporu a turnaj v nádherném prostředí

adventure golfu. Turnaj se vydařil, počasí nádherné a vítězství putovalo do Jihlavy.

Zájemci o informace z prostředí bazénů a wellness, informace o konferencích a členství

v asociaci, kontaktujte, prosím, sekretariát.
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JARNÍ KONFERENCE APR ČR

Další konference APR ČR proběhne jako obvykle v podzimních měsících. O místě a přesném

termínu vás budeme včas informovat. Máte-li témata, která by vás zajímala, budeme rádi za

jejich sdělení.

Těšíme se na podzimní setkání!
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ANKETA

Vážení členové,

na přelomu měsíce května a června probíhala anketa, která měla za úkol zjistit navýšení cen

vstupného pro letošní sezónu, jež je poznamenána výrazným navýšením cen energií a

ostatních komodit souvisejících s provozem letního koupaliště.

Z tohoto jasně vyplývá, že téměř ¼ respondentů nesáhla ke zdražení vůbec, další ¼

respondentů zdražila maximálně v řádu jednotek procent a nejvyšší číslo, 44 % respondentů,

uvedlo zdražení o 10-25 %. Zbývajících 8 % provozovatelů navýšilo vstupné o více než

polovinu.

Data jasně ukázala, že plošné paušalizování navýšení cen vstupů pro letošní sezónu není

možné. Jedná se o individuální přístup jednotlivých provozovatelů dle vlastnické struktury,

umístění, regionu i konkurence.

Pevně doufám, že si návštěvníci po dvou sezónách ovlivněných covidovým omezením najdou

cestu na letní koupaliště a podpoří náš těžce zkoušený segment.

Teď už zbývá jen přát si krásné počasí na koupání.

Jiří Novák
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UKRAJINSKÉ AQUABELY NAŠLY POMOC V PLZNI

Na přelomu února a března do Plzně přijela část juniorské reprezentace Ukrajiny v

synchronizovaném plavání. Zázemí jim poskytl Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň včetně

ubytování, stravování a umožnění tréninků.

Za pomoci Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň a Českého svazu plaveckých sportů se podařilo

sjednotit celý tým reprezentace právě v Plzni. Členky tohoto výběru byly rozmístěny téměř po

celé Evropě, a nebo ještě do té doby zůstávaly na Ukrajině.

Děvčata se připravují na ME juniorů pod dohledem 2 účastnic OH Daria Yushko, Ksenioa

Sydorenko. Trénují každý den, jak ve vodě, tak i na suchu.

Na konci května proběhlo vystoupení pro plzeňské školy a školky. Děvčata sklidila velký

potlesk, protože jejich vystoupení patří mezi nejlepší v Evropě.

Některá děvčata s sebou mají i maminky, které našly pracovní uplatnění na plaveckém bazénu.

Všichni docházejí na kurz češtiny, aby byla jejich jazyková bariéra co nejmenší. Některé již

mluví a rozumí velmi dobře.

Celkem je tady 21 závodnic, které pochází z Charkova, Oděsy a Kyjeva. Dívky jsou staré mezi

13 a15 lety a všem se moc stýská po domově a rodičích. Až to umožní bezpečnostní situace,

určitě se vrátí domů.

Mgr. Patrik Davídek

Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
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PARA SWIMMING CUP PRAGUE 2022

Ve dnech 7. a 8. května, v sobotu a neděli, se na Aquacentru Šutka uskutečnil plavecký závod

PARA SWIMMING CUP PRAGUE 2022, Plaveckého závodu se zúčastnilo 114 plavců ze

14 sportovních klubů ze 4 zemí, proběhlo 449 individuálních startů a 20 štafet.

V průběhu závodu padl asijský rekord na trati 800 m volný způsob, který pokořil Niranjan

Mukundan z Indie. České rekordy překonali dva plavci – Petr Andrýsek na trati 200 m

polohový závod a Anežka Floriánková na 50 m delfín. Oba z klubu PARA PLAVÁNÍ PRAHA.

Přípravy na závod začaly již v pátek navečer, kdy se začala stavět nájezdová tribuna.

Plavecký areál byl po dobu konání závodů samozřejmě uzavřen, což bohužel pár návštěvníků

z řad veřejnosti neslo značně nelibě. Mezi mé oblíbené stížnosti patří: „Bazény jsou zde pro

veřejnost, a ne pro konání nějakých závodů!!“ Popřípadě dalším standardem je: „Proč jste to

nenapsali na facebook? Proč to nemáte nikde vyvěšeno vědět?“ No, jak na instagramu, tak na

facebooku tyto události zveřejňujeme více než týden dopředu a na FB to ještě připomínáme

dva dny před uzavřením. A pak je toto upozornění zveřejněno na všech vstupních dveřích do

areálu. Samozřejmě tímto argumentujeme. Ale na následnou reakci: „Ale já to neviděl!“, už

opravdu odpověď nemáme😊

Každopádně se těšíme na další ročník těchto závodů.

Foto: Františka Floriánková, PARA PLAVÁNÍ PRAHA
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VALNÁ HROMADA ASOCIACE PLAVECKÝCH ŠKOL ČR

Ve dnech 27. – 29. 5. 2022 se v hotelu Rustikal v Horní Cerekvi sešli na své, již 42. valné

hromadě, spojené se seminářem, ředitelé plaveckých škol, sdružených v APŠ ČR.

V úvodu zazněla zpráva o činnosti prezidia, kterou přednesl prezident APŠ Jiří Vopička, dále

zpráva o hospodaření a zpráva KRK. Poté představila a odprezentovala svoji činnost

Plavecká škola Tábor.

Následovala velice zajímavá a podnětná přednáška o strachu a obavách dětí ve vodním

prostředí a jejich zmírnění a odstranění, kterou velice poutavě přednesla psycholožka

z Univerzity Palackého v Olomouci paní doc. PhDr. Dana Šťěrbová, Ph.D.

Podvečer proběhla hromadná bohatá diskuse všech zúčastněných o problémech a

záležitostech spojených s plaveckou výukou.

V sobotu seznámila účastníky tajemnice Jana Boubínová s dokumentací, která je nezbytná

pro provoz plavecké školy, dále obeznámila s výhodami pojištění odpovědnosti zaměstnanců

PŠ zástupkyně pojišťovny Kooperativa paní Získalová.

Pan Tomáš Břeň, který organizuje školení instruktorů plavání, v dalším bloku uvedl

organizační a termínové podrobnosti ohledně těchto školení.

V odpoledním bloku člen prezidia Bedřich Daberger prošel metodické řady jednotlivých

plaveckých způsobů a využití pomůcek. Následovalo seznámení s bezpečnostními předpisy

PŠ a informace o seznámení žáků s bezpečným pobytem u vody v bazénu i ve volné přírodě

a prvky zábrany tonutí, které přednesl pan Jiří Vopička, prezident APŠ.

Před závěrečnou diskusí představila svoji činnost plavecká škola Hodonín.

V závěrečné diskusi zaznělo několik podnětů k náplni další valné hromady a hlavním bodem

byla úroveň dovedností dětí po téměř dvouletém covidovém neplavání.

Jednoznačně vyplynulo z poznatků všech přítomných ředitelů PŠ, že kvůli odstávce

povinné plavecké výuky díky covidu, došlo ke snížení fyzické zdatnosti dětí obecně,

žáci jsou hůře organizovatelní a méně motoricky zdatní a jasně vyplynulo, že pokud by

došlo k nerealizování plavecké výuky dlouhodoběji, mělo by to tristní až katastrofální

následky a došlo by k nárůstu plavecké negramotnosti i poklesu celkové fyzické

zdatnosti mladé populace.
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KONFERENCE HOTELOVÉ WELLNESS & SPA

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci Hotelové wellness & SPA,

která se uskuteční již v 5. ročníku -po covidové pauze, ve středu 21.9.2022 od 14 hodin

v PVA EXPO PRAHA.

Na konferenci uvítáme několik desítek provozovatelů a majitelů hotelových wellness center,

SPA manažerů a další odborníky. Máte i jedinečnou příležitost představit svou nabídku mezi

profesionály v oboru.

Konference je určena:

* Provozovatelům wellness a SPA center

* Wellness manažerům a pracovníkům ve wellness

* Majitelům, investorům a všem zájemcům o problematiku wellness & SPA

Konference je pořádána v době konání stavebního veletrhu FOR ARCH, jehož součástí je i

hala s přehlídkou vystavovatelů z oboru bazénů, saun a SPA. V rámci vstupu na konferenci

budete mít před začátkem konference prostor i na návštěvu celého veletrhu.


