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Od uzavření saunových provozů 13.3. aktivně pracujeme na těchto úkolech a
projektech:
1. Informování členů a také dalších zájemců
a. průběžně emailem,
dále individuálně v telefonickém spojení a pomocí online meetingů
b. každodenní informování pomocí uzavřené FB skupiny pro členy ČAS a otevřené
FB skupiny Sauneri.cz – pro všechny.
Jde o monitoring, diskuse, online poradnu, živé vysílání atd.
2. Individuální online konzultace zdarma
3. Informace pro média, novináře, odborná stanoviska
4. Pravidelná aktualizace HP www.Sauneri.cz (několikrát týdně)
zde nyní najdete všechny aktuální informace

V průběhu března a dubna jsme začali pracovat na dalších projektech:
1. Založili jsme společně se SAUNA WIZZARDS
skupinu RESTART WELLNESS SAUNA. Mezinárodní platforma - skupina
s odborníky, majiteli velkých center a šéfy asociací ze 17 zemí má za cíl vzájemnou
výměnu zkušeností, monitoring uvolňování opatření v jednotlivých zemí (v rámci
našeho sektoru), předávání výsledků na AWM
2. Vytvořili jsme průzkum mezi saunéry a pracovníky wellness na téma dopady uzavření
saunových center na personál a pracujeme s výsledky
Shromáždili jsme několik desítek odpovědí
3. V poslední dekádě dubna jsme spolupracovali s centry SAUNIA v několika rovinách
s cílem co nejdřívějšího otevření saunových provozů
Shromáždění podkladů, stnovisek odborníků a zdrojů
Mediální práce – výstupy pro média
Otevřený dopis
Vše uloženo na přístupném GOOGLE DISKU k dalšímu využití zájemci
Podpora aktivit návštěvníků saunových center a jejich petice

4. Aktuální práce v seskupení APR, ABAS, AQUAPALACE, SAUNIA, ČAS a další
- připomínkování dokumentů upravující provoz po spuštění bazénů a saun
- společný otevřený dopis s dotazem na otevření bazénů a saun
Dlouho nebylo jasné kdy vlastně mohou saunové
provozy otevřít (informace nebyly jasné, např. z MPO
nám napsali, že sauny se mohou otevřít 11.5. a dva
dny na to v Usnesení vlády bylo stanoveno, že od
11.5. zůstávají sauny, wellness a bazény uzavřeny (a
bez sdělení dalšího termínu). Společným úsilím je nyní
v naději termín 25.5. – prošlo médii:
Tento týden by se mělo jasně potvrdit.
12.5. „Otevření bazénů a sauny je doporučeno ministrovi zdravotnictví k předložení vládě s
platností od 25.5.2020.“ zdroj HK

5. Online komunitní setkávání Saunéři bez sauny
6. Podpora online vzdělávání + náš prostor k dispozici pro vysílání
7. Příprava osvětové kampaně Den letního saunování v rámci mezinárodního GLOBAL
WELLNESS DAY 13.6.
8. Práce na přesunu festivalu SaunaFest na podzimní období
9. Předávání informací z HK provozovatelům

Za spolupráci děkuji zejména
Vladaně Horákové (Aquapalace Praha), představitelům saunových center Saunie, APR a dalším
kolegům a spolupracujícím subjektům
Kontakt Pavel Hofrichter, 603 840 883

Zastupujeme v ČR

