Vážení členové České asociace wellness,
zasíláme Vám další vydání informačního servisu.
Máme za sebou prestižní akci - konferenci „WELLNESS JAKO PREVENCE“, kterou jsme uskutečnili
v Karlových Varech v rámci Lázeňského týdne a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.
V hodnocení účastníků jsme obstáli znamenitě, konference měla dobrou úroveň stejně jako
doprovodný program. Mezi stovkou účastníků byli členové ČAW v menšině, ale podařilo se nám
alespoň získat další zájemce o členství. Pokud jste na konferenci nebyli, podívejte se na článek a
fotogalerii z akce:
http://www.spa-wellness.cz/clanky/bohaty-wellness-program-prinesla-konference-caw-v-karlovychvarech/ nebo
http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/wellness-jako-prevence/ (druhý článek je z pohledu účastníka
konference ing. Milana Šmída).
Byli bychom rádi, pokud byste se zúčastnili některé z dalších připravovaných akcí ČAW ještě

letos nebo v roce 2012. Přinášíme Vám jejich nabídku. ČAW má velmi rozsáhlé aktivity –
některé přinášíme v tomto informačním servisu, další najdete na našich stránkách.
Připravujeme i mnoho akcí pro příští rok. Během roku 2012 budeme konečně také v rámci
vytváření standard v oblasti wellness hodnotit wellness hotely v České republice formou
prestižní soutěže TOP WELNESS HOTEL 2012.

Naše aktivity:

Wellness zprávy z tuzemska i zahraničí.
Česká asociace wellness má své zastoupení osobou Dr. Jana Hejmy v Sektorové radě (Osobní
služby). Díky tomu se podařilo v rámci projektu NSP (Národní soustava povolání) a NSK
(Národní soustava kvalifikací) zařadit do našeho oboru wellness nová povolání a typové
pozice (Specialista zdravotní tělesné výchovy,Wellness specialista, Osobní trenér mimo
oblast vrcholového a výkonnostního sportu,Masér pro klasickou a regenerační masáž, Masér
pro sportovní a rekondiční masáž, Alternativní procedury v oblasti regenerace a rekondice,
Obsluha wellness centra, Obsluha fitness centra). Tým odborníků připravuje pro zmíněné
obory kvalifikační standardy, které budou i podklady pro možnou rekvalifikaci zájemců o
danou problematiku.Naším záměrem je opět zlepšení kvality v našem oboru.Velice rádi
uvítáme vaší spolupráci. V případě zájmu kontaktujte náš sekretariát.

Výběr z plánovaných akcí listopad 2011- říjen 2012
Listopad 2011 – 1. Wellness workshop – Jak udělat dobrou kampaň na slevovém portálu
(informace v tomto informačníku)
Prosinec 2011 – Wellness odpoledne - Vánoční posezení pro členy ČAW – čajovna Cesty ke
světlu

- Návštěva největšího saunového světa v německém Erdingu (pá 9. 12. 2011 –
email)
Leden 2012 – Parkhotel TOSCH, Šumava - zimní wellness víkend (výuka carving, snowboard,
ski alpy, sněžnice, snow kite).
Únor 2012 – S ČAW do divadla!
Březen 2012 – Společenská událost – historicky první wellness ples v ČR: I. Wellness ples
(předběžně 2.3.)

– veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA (prezentace formou expozice, odborný
doprovodný program) 2.-3.3.
Duben 2012 – jarní konference ČAW a zájezd Rakousko - Německo
Červen 2012 – Perly Šumavy - cykloturistika a rafting - 6.- 10. 6. 2012
Červenec 2012 – Relaxační wellness dovolená – jachta Chorvatsko, termín 14.-21.7.
Zájemcům pošleme informace email
Srpen 2012 – Outdoorový tábor pro rodiče s dětmi pořádaný pod záštitou ČAW – Miličín
(Česká Sibiř) 11.-18.8.2012
Září 2012 – veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA (prezentace formou expozice, odborný
doprovodný program) 7.-8.9.
Říjen 2012 – Konference ČAW
Další veletrhy a akce v oboru:
29.1.-1.2. ISPO Mnichov – Sportovní zboží
9.10.-12.10 Interbad Stuttgart – Bazény, bazénová technika, sauny
18.9.-23.9. Bazény, sauny a Spa Praha - 7. mezinárodní veletrh bazénů, bazénových technologií a saun
12.4.-15.4. FOR SENIOR – 6. Veletrh pro plnohodnotný aktivní život

Den saunování – Saunová noc
Česká asociace wellness spolupořádala se společností RAIN.cz a projektem Aquainfo.cz již
druhý ročník Dne saunování a Saunové noci. V sobotu 22. října 2011 se k akci připojilo 13
míst po celé ČR a jedno na Slovensku. Informace o průběhu této akce se dozvíte v článku
zde: http://www.spa-wellness.cz/clanky/den-saunovani-saunova-noc/

Pravidelná jednání představenstva ČAW
probíhají v periodicitě min. 1 x měsíčně. Na našem posledním jednání jsme měli možnost si vyzkoušet
i wellness centrum Dřevčický Park. http://www.spa-wellness.cz/clanky/jednani-predstavenstva-cawv-drevcickem-parku/

Připravujeme akce:
První Wellness – workshop

Jak udělat dobrou kampaň na slevovém serveru?
Setkání se zástupci slevových portálů s diskusí na téma jak nám slevové portály mohou
pomoci.
Termín: úterý 29.11.2011 16-18 hodin
Místo: Restaurace LaBoca, ul. Truhlářská 10, Praha 1
Kapacita: 30 osob (v případě většího zájmu je možná změna místa)
Prosíme o včasné přihlášení, nejpozději do 20.11.2011 na email okoprivova@spa-wellness.cz

Wellness a biopsychosociální kontext
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA Vás srdečně zve na vědeckou konferenci s
mezinárodní účastí. Uskuteční se 24.11. v prostorách VŠTVS PALESTRA. Mezi přednášejícími
jsou zástupci z Kanady, Francie, Rakouska a Slovenska.
Z konference bude vydán recenzovaný sborník. ČAW je partnerem této konference a srdečně
zve své členy k účasti. Bližší informace naleznete na www.palestra.cz nebo http://www.spawellness.cz/clanky/mezinarodni-konference-wellness-a-biopsychosocialni-kontext/

Letní relaxační dovolená – wellness plavba po Jadranu
s ČAW
ČAW nabízí svým členům a přátelům plavbu na námořní jachtě po významných lokalitách
Jadranu v termínu 14.-21.7.2012.K dispozici omezený počet míst (25), prosíme o rezervaci
do 25.11.2011! Zájezd pořádá CK NATUR TRAVEL, pro zájemce je připravená i sluneční horní
paluba s možností opalování a zdravého koupání bez plavek. Ubytování: 2-3lůžkové kajuty,
plná penze. Program: relaxace, koupání, šnorchlování, mořský kajak, hry a hlavolamy, vodní
košíková…
Trasa plavby je: Omiš – Trogir – ostrov Vis (Vis a Komiža) – ostrov Biševo (Modrá jeskyně) –
ostrov Korčula (Vela Luka) – ostrov Hvar (Pakleni otoci, Jelsa) – ostrov Brač (Zlatni rat, Milna)
- Omiš
Ceny: osoba ve 2-lůžkové kajutě 12.755,- Kč (pro člena ČAW 10.900,- Kč)
osoba ve 3-lůžkové kajutě 11.755,- Kč (pro člena ČAW 9.900,- Kč)
Rezervace do 25.11.2011 zaplatit 1000,- na osobu. 40% zájezdu do 15.1. a zbytek měsíc před
odplutím. Přihlášky na adresu: okoprivova@spa-wellness.cz .
V ceně je plavba, plná penze, delegátka CK. V ceně nejsou nápoje, doprava do Omiše,
pojištění a případné vstupné do památkových objektů a NP. PŘIPRAVUJEME PROGRAM S
MNOHA WELLNESS AKTIVITAMI !
TĚŠÍME SE NA VAŠI SPOLEČNOST!

Informace členů ČAW:

WellnessNoviny.cz – Váš informační portál ze světa wellness doporučuje:
Vydejte se s námi za wellnessem do Rakouska http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/vikendovywellness-za-hranicemi/
Lyžujte v rakousku http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/novy-webovy-portal-o-cesko-rakouskemlyzovani-na-lipne/
Představujeme DietFitness http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/dietfitness-fitness-zamerene-natuky/
Vyzkoušeli jsme saunový svět Hotelu Harmony http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/kristalovewellness/
Aquapalace Praha a první dětská sauna http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/saunujte-se-s-detmibudou-mene-nemocne/
Lodní deník http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/lodni-denik-aneb-jak-prozit-skutecny-relax-nadovolene/
Balneopark v Jeseníku http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/unikatni-prirodni-balneopark-vjeseniku/

Perly Šumavy http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/perly-sumavy/
Maďarské lázně… http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/stredni-zadunaji-dosud-utajeny-lazenskyraj/

Relax centrum Kolštejn
Nový člen ČAW (doporučujeme k nakouknutí jeho www - http://www.relaxkolstejn.cz/)
nám zaslal odkaz na internetovou soutěž, ve které můžete vyhrát mimo jiné
3denní wellness pobyt s polopenzí do Relax centra Kolštejn. Soutěž spočívá v
hlasování o nejlepší projekt Olomouckého kraje. Součástí soutěže je i vybudované
Relax centrum Kolštejn. Jelikož jsme měli příležitost si toto krásné místo prohlédnout,
doporučujeme Vám kliknout právě na tento wellness počin v Olomouckém kraji. A
samozřejmě doporučujeme i návštěvu Vitálního světa, privátního wellness nebo wellness
pobyt třeba na víkend.
Hlasovat můžete ZDE: http://www.mujprojekt.eu/dr-cs/lazenstvi-a-wellness/strednimorava/relax-centrum-kolstejn.html
Doporučujeme i článek s novinkami Relax centra Kolštejn i hodnocením aktivit ČAW zde:
http://www.spa-wellness.cz/clanky/mezi-novinkami-relax-centra-kolstejn-je-i-pochvala-caw/

Zprávy z webu ČAW:
Návštěva Rakouska: http://www.spa-wellness.cz/clanky/spickove-wellness-hotely-v-bad-leonfelden/
Nový, revoluční koncept pro fitness: http://www.spa-wellness.cz/clanky/dietfitness-fitnesszamerene-na-tuky/
Představení partnerů: http://www.spa-wellness.cz/clanky/viofor-jps-zdravi-krasa-a-ucinna-prevencepro-kazdeho/

Informační servis připravili
Pavel Hofrichter a Dr. Jan Hejma
Česká asociace wellness, o.s.
Sekretariát: Olga Kopřivová,
telefon: +420 776 035 905
http://www.spa-wellness.cz
představenstvo@spa-wellness.cz

Přidejte se do naší WELLNESS skupiny na Facebooku! Stát se můžete i
fanoušky Wellness novin!

