Vážení přátelé, členové České asociace wellness,
Zasíláme Vám poslední informační servis letos. Podařilo se nám několik
akcí – iniciovali jsme diskusi k tématice slevových portálů, pořádali
jsme zájezd do německého Erdingu s odborným výkladem, připravujeme
anketu TOP WELLNESS HOTEL a také první WELLNESS PLES.
O všechny naše akce je velký zájem – svědčí o tom zcela zaplněný sál
při diskusi o slevových portálech a také již obsazená loď na letní
wellness plavbu po Jadranu.
Přijměte od nás pozvání na poslední wellness odpoledne v tomto roce,
které se bude konat dne 20.12.2011 v 18,00 hod. v Galerii Cesty ke
světlu(Praha 4, Zakouřilova 9.). Svojí mimořádnou galerií nás provede
osobně pan doktor Zdeněk Hajný. Následovat bude malé vánoční
posezení u skvělého čaje v Křišťálové čajovně s promítáním obrazové
fantazie s názvem Nekonečné proměny vesmíru vytvářené projekcí a
prolínáním unikátních kompozic obrazů Z. Hajného a kosmických
snímků z Hubbleova teleskopu.
Ojedinělost programu spočívá v nekonečném a prakticky
neopakovatelném počtu kosmických vizí, které jsou při každé další
projekci nové a návštěvník tak má možnost shlédnout vždy jinou
variantu programu.
Věříme, že vám naším Vánočním wellness odpolednem navodíme
příjemnou předvánoční atmosféru.
Těším se na setkání
Dr. Jan Hejma
prezident
Česká Asociace Wellness
Havelská 23
110 00 Praha 1

Tel: +420 224 222 368
GSM: +420 776 035 905
Naše aktivity:

TOP WELLNESS HOTEL 2012.
rádi bychom Vás informovali o novém projektu České asociace wellness. Naše úsilí směřuje k
tomu, aby název wellness reprezentoval pouze činnosti a produkty, které odpovídají obsahu
tohoto slova. Vytvořili jsme proto hodnotící systém wellness hotelů, který položí základní
kámen následné certifikace wellness zařízení v České republice. Jsme přesvědčeni o tom, že
díky tomuto kroku se nám podaří oddělit zrno od plev a představit veřejnosti kvalitní zařízení
s komplexní nabídkou služeb. Proto hned počátkem roku 2012 vyhlásíme soutěž TOP
WELLNESS HOTEL 2012. Do soutěže se mohou přihlásit pouze hotely 4-5* kategorie s
moderní velkoryse řešenou a propagovanou wellness zónou, s kvalifikovaným personálem,
nabídkou indoorových i outdoorových aktivit a relaxačních a regeneračních procedur.
Samozřejmostí je také gastronomie s dietní a racionální nabídkou. Dále se bude hodnotit
poloha hotelu, úroveň a nabídka wellness i fitness zóny, bezbariérové řešení, přístup
personálu a spousta dalších. Přihlášené hotely od nás obdrží dotazník, po jehož vyplnění do
náhodně vybraných hotelů dorazí certifikační komise, aby ověřila pravdivost údajů. Pouze
tak se hotely mají možnost zařadit do soutěže o Top wellness hotel roku 2012 . Zároveň se
zařadí do historicky prvního katalogu nejlepších wellness hotelů v ČR, který bude
distribuován v cestovních kancelářích, informačních centrech, veletrzích a na akcích ČAW.
Soutěž bude vyhodnocena na počátku září a výsledky budou zveřejněny během podzimní
konference České asociace wellness v Karlových Varech.
Katalog bezpochyby veřejnosti toužící po kvalitních wellness službách pomůže v orientaci na
trhu. Díky tomu, že wellness hotely na území ČR stále přibývají, bude katalog vydáván
pravidelně každý rok. Současně s katalogem budou vytvořeny také webové stránky s
prezentacemi těchto hotelů, jejich aktuálními nabídkami a novinkami ze světa wellness. Na
přípravě tohoto projektu se společně podílí ČAW s VŠH Praha 8.

Výběr z plánovaných akcí listopad 2011- říjen 2012
Prosinec 2011 – Wellness odpoledne 20.12. - Vánoční posezení pro členy ČAW – čajovna
Cesty ke světlu
Leden 2012 – Parkhotel TOSCH, Šumava - zimní wellness víkend (informace níže v
pozvánkách).
Únor 2012 – S ČAW do divadla!
Březen 2012 – Společenská událost 3. Března 2012 historický první wellness ples v ČR: I.
Wellness ples
– 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.
!OBSAZENO!

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

Důkladně vysaunováni v největším saunovém světě
Zástupci ČAW a zájemci o saunování navštívili 9.12. německý Erding, kde je největší saunový svět a
také toboganová hala, vitální svět, aquapark. Krátce po 12. hodině nás přivítala zástupkyně
provozovatele a naslouchali jsme odbornému komentáři, dozvěděli se řadu čísel, provozních
informací a s hlavou plnou námětů se vydali do saunového světa. Navštívili jsme řadu ceremoniálů,
prohlédli prohřívány a zbyl i čas na vyzkoušení pořádných tobogánů. V naší Facebookové skupině jsou
fotografie. Na web připravujeme článek.

Diskuse o slevových portálech
Česká asociace wellness uspořádala setkání zájemců o problematiku slevových portálů. O
akci byl velký zájem ze strany členů i příznivců ČAW a 2,5 hodinová diskuse byla velice
zajímavá.

Vítáme nové členy ČAW
NetNet, s.r.o. Praha www.net-net.cz
Wellness hotel Kolštejn, Branná www.relaxkolstejn.cz
Asian Relax Club, s.r.o., Frýdek Místek www.asian-relax.cz
MFK Centrum s.r.o. Praha www.mfkcentrum.cz
Magda Pýchová, Velké Přípotočno - jednotlivec v oboru wellness nepodnikající nemá www
10th Media Limited, Praha www.fishdoctor.cz
Středisko reflexní terapie, Praha
www.srt.cz
Refit SH s.r.o., Praha
www.refit.cz
Marimex CZ s.r.o. Praha
www.marimex.cz
Park Hotel Tosch, Kašperské Hory
www.tosch-parkhotel.cz
Fatalia, a.s., Praha www.viofor.cz
Organic&Design s.r.o., Praha
www.pilníkysakury.cz
Cviky pro zdraví Dr. Botlíková, Praha
www.cvikyprozdraví.cz
Dana Šteflíčková, Brno
www.green-ways.com
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA www.palestra.cz

Připravujeme akce:

Sportovní wellness pobyt na horách
VÁNOČNÍ DÁREK PRO VAŠE PARTNERY
WELLNESS POBYT NA HORÁCH

VÝUKA : CARVING, SNOWBOARD, SNĚŽNICE, SNOW KITE ZAJIŠŤUJE ČAW PRO ÚČASTNÍKY
ZDARMA
Pojďte si s námi vyzkoušet pod vedením instruktorů další možnosti zimních aktivit do
krásného prostředí KAŠPERSKÝCH HOR
Termín: 12. – 15.1.2012
Ubytování : Parkhotel Tosch****, Kašperské Hory –
www.tosch.cz
Cena: osoba ve dvoulůžkovém pokoji pro člena ČAW 3.950,- Kč, pro ostatní 4.450,- Kč,
příplatek za jednolůžkový pokoj 1.000,- Kč
Cena zahrnuje : ubytování na 3 noci s polopenzí, volný vstup do relaxačního bazénu a sauny,
3 x celodenní permanentku na skiareál Kašperské Hory
výuka carving, snowboard, sněžnice, snow kite!
v sobotu vstup do stylové vinárny s hudbou
Přihlášky : Olga Kopřivová, sekretariát ČAW , okoprivova@spa-wellness.cz Tel. 224 222 368,
776 035 905

Letní relaxační dovolená – wellness plavba po Jadranu
s ČAW
Děkujeme za zájem o tuto akci a v tuto chvíli je již celá loď OBSAZENA. Připravujeme bohatý
wellness program.
Pokud by někdo měl zájem o jiný termín než je plavba ČAW, může si vybírat z nabídky CK
NATUR TRAVEL na www.plavbypojadranu.eu

Informace členů ČAW:

WellnessNoviny.cz – Váš informační portál ze světa wellness doporučuje:
Pozvánka na netradiční oslavy Silvestra v saunovém světě http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/1silvestr-v-raji/
Rozhovory na ČRO2 http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/serial-o-zdravem-i-zajimavem-saunovani/
Sudové sauny – NOVINKA V ČR! http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/sudove-sauny/
V Aquapalace Praha proběhla saunová akce http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/mistrovstvi-vsaunovych-ceremonialech-2/
Ceremoniály v českých saunách zaujímají své pevné místo v nabídce wellness provozů
http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/ceremonialy-v-ceskych-saunach/
Profi wellness http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/basintech/

Fatalia, a.s. – speciální zvýhodněná nabídka
Vážení příznivci spa, wellnes a vyznavači zdravého životního stylu, dovolte nám v tomto
předvánočním shonu oslovit Vás se SPECIÁLNÍ ZVÝHODNĚNOU
NABÍDKOU unikátních terapeutických pomůcek VIOFOR a BIOMAT vhodných k odbourání
každodeního stresu, určených k relaxaci, regeneraci ale i léčbě.
Produkty jsou určeny jak pro profesionální tak soukromé/domácí využití. Dopřejte inovativní přístup
ke zdraví, kráse a relaxaci sobě i svým klientům.
Navíc máte možnost využít jedinečné příležitosti nákupu VYBRANÝCH PRODUKTŮ se zvýhodněnou
sazbou DPH 10% pouze do konce roku.
Více o Viofor JPS naleznete na http://www.spa-wellness.cz/clanky/viofor-jps-zdravi-krasa-a-ucinnaprevence-pro-kazdeho/

Informace o produktech www.viofor.cz a www.richwayeu.com
S přáním pohodových adventních dní Tým Fatalia, a.s.
Člen asociace wellness info@fatalia.cz

Zprávy z webu ČAW:
BEAUTY & SPA 2012 http://www.spa-wellness.cz/clanky/jarni-world-of-beauty-spa-2012/
Diskuse na téma slevové portály:
http://www.spa-wellness.cz/clanky/jak-udelat-dobrou-reklamni-kampan-na-slevovem-serveru/
http://www.spa-wellness.cz/clanky/slevove-portaly-v-hotelu/
Přejeme pěkné sváteční dny a krásné prožití svátků.

Informační servis připravili
Pavel Hofrichter a Dr. Jan Hejma
Česká asociace wellness, o.s.
Sekretariát: Olga Kopřivová,
telefon: +420 606 140 843
http://www.spa-wellness.cz
představenstvo@spa-wellness.cz

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

