
Manuál rezervačního systému RC Salmovská
(nová grafika)

Vážení členové VŠTJ MEDICINA Praha a návštěvníci Rekondičního 
centra, 

od 20.4.2012 jsme uvedli do provozu nové grafické zobrazení internetového
rezervačního systému. Pro snazší obsluhu vám níže uvádíme informace, jak 
se systémem pracovat.

Rezervační systém naleznete na internetové adrese
www.onlinememberpro.cz/rcpraha. Přímý odkaz také naleznete na 
našich webových stránkách www.vstj.cz.

Velikost Písma
Pro větší přehled si můžete změnit úroveň přiblížení – najedete kurzorem
do pravého dolního rohu na ikonu lupy a zde si zvolíte potřebnou velikost.

Přihlašování uživatele
Pro přihlášení na váš účet vyplňte následující údaje:
Uživatelské jméno =  vaše příjmení (počáteční velké písmeno, s 
diakritikou)
Heslo = celé číslo vaší elektronické karty, uvedené pod čárovým kódem
Heslo si ihned po prvním přihlášení změňte! Pokud zapomenete své heslo, 
kontaktujte sekretariát rekondičního centra.

Po rozkliknutí položky „MŮJ ÚČET“ se vám zobrazí následující položky:

 Osobní údaje
Zde naleznete své osobní údaje a aktuální zůstatek bodů dané permanentky.

 Rezervace 
Zde naleznete výpis aktuálních rezervací, na které hodiny a na jaký čas jste 
objednáni. 

 Ostatní
Zde můžete provést změnu hesla.



Rezervace vybrané aktivity
V pravé části obrazovky si zvolte datum. V horní části obrazovky vyberte 
typ aktivity, na kterou se chcete objednat. Následně vyberte čas cvičení. 
Pokud je daná lekce ohraničena zeleně, kapacita je volná tzn. můžete se na 
danou lekci přihlásit. Pokud je lekce ohraničena červeně, kapacita je již 
naplněna. Tzn. zde se již přihlásit nemůžete.
Po kliknutí na danou lekci budete vyzváni k potvrzení rezervace.
 Rezervace lze provádět max. 21 dní předem.
 Na cvičení se můžete objednat pouze tehdy, když máte dostatečný 

počet bodů, nelze objednávat do mínusu.

Rezervace masáží
Při objednávání masáží si nejprve v pravé části zvolte datum. Dále vyberte 
čas masáže a na dané pole klikněte.
Oranžové pole – můžete provést rezervaci
Šedé pole – obsazeno
Po kliknutí na vybranou masáž budete vyzváni k potvrzení rezervace.

Zrušení rezervace
Pro zrušení objednané hodiny klikněte na „MŮJ ÚČET“. Zde naleznete 
seznam stávajících rezervací. Klikněte na tlačítko „Zrušit?“ u hodiny, 
kterou chcete zrušit a potvrďte „Zrušit rezervaci“, rezervace bude zrušena.
 Rezervaci je možné zrušit NEJPOZDĚJI 24 HODIN PŘEDEM!
 Pokud se budete chtít přeobjednat v daný den, přeobjednání může 

provést pouze recepční (tuto změnu nelze na internetu provést).

Víkendový balíček
Při objednání víkendového balíčku tj. objednání hodiny cvičení, sauny a 30 
minutové masáže v sobotu nebo neděli, vám bude účtována sleva za balíček  
při uzavírání účtu po ukončení cvičení.

Podporované prohlížeče rezervačního systému:

 MS Explorer verze 9 
 Mozilla Firefox 12
 Opera 11.62
 Google Chrome 18.0.1025.168

V případě jakýchkoli problémů nás kontaktujte na telefonním čísle 
224 965 721, rádi vám pomůžeme. Věříme, že se vám nová grafika 
internetového rezervačního systému bude líbit!




