TISKOVÁ ZPRÁVA
Lázeňství v makroekonomických souvislostech – tak zní téma 12. konference Sdružení
lázeňských míst, která se bude konat ve dnech 8. a 9. října 2009 v Hotelu Thermal
v Karlových Varech.
Akci pořádají Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Českou centrálou
cestovního ruchu - CzechTourism, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče
ČR a Svazem léčebných lázní. Konference je stejně jako minulý rok organizačně
zařazena do Karlovarského týdne společně s Tourfilmem a Lázeňským festivalem. Na
konferenci se sejde přibližně stovka účastníků, mezi nimiž budou starostové
lázeňských míst, představitelé lázeňských společností, zástupci krajů, ministerstev a
vzdělávacích a dalších institucí, kteří se zajímají o oblast lázeňství.
Zahájení konference
Konference bude zahájena dne 8.10. v 10.30 Ing. Martinem Plachým – I. náměstek ministra
pro místní rozvoj ČR.
Poté již účastníci zahájí diskuzi nad tématem „Hospodářská krize a její dopady do
cestovního ruchu.
Konference bude rozložena do čtyř bloků, ve kterých se bude hovořit o současné
hospodářské krizi týkající se lázeňství a to z pohledu lékařů a manažerů lázeňských
společností, představitelů akademické obce, přednášejících z vysokých škol, zástupců
CzechTourism a Svazu léčebných lázní. Moderovat budou Ing. Pavel Malík, paní Dagmar
Laubová, Ing. Jan Pospíšil a RNDr. Jiří Schlanger.
Své příspěvky nám v prvním bloku budou prezentovat p. Pavel Kosař z CzechTourismu ,
Ing. Pavel Hlinka – president Asociace hotelů a restaurací ČR, Ing. Jaromír Beránek z Mag
Consulting a MUDr. Roman Šmucler,CSc.
Druhý a třetí blok
Ve druhém a třetím bloku přednášek, který bude zahájen ve 13.15 hodin, se k tématu
vyjádří Prof.Ing. Jaromír Veber, CSc z VŠE v Praze, Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
z Olympik Holding a.s., p. Aleš Drábek z Makro Cash and Carry ČR.
Ve třetím bloku se budou prezentovat MUDr. Eduard Bláha ze Svazu léčebných lázní ČR,
Ing. Pavel Attl, PhD z VŠH v Praze, Ing. Jiří Milský z hotelu Imperial v Karlových Varech a
Ing. Pavel Malík ze Sdružení lázeňských míst.

Čtvrý blok - Regulace lázeňství v systému zdravotní péče
Konference čtvrtého bloku bude zahájena v 15.30 hodin, moderovat bude
RNDr. Jiří Schlanger - předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.
Zde budou prezentovat svá témata zástupci

ministerstva zdravotnictví a zdravotních

pojišťoven – VZP, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Svaz zdravotních pojišťoven, Odborový
svaz zdravotnictví a sociální péče.

Odborný seminář pro členy Sdružení lázeňských míst ČR
Seminář je zaměřen na vzorové lázeňské statuty a jeho aplikace na lokální podmínky
jednotlivých lázeňských míst, podání nových statutů na MZČR. Tento seminář proběhne
v pátek 9. října od 9.00 hodin v salonku Hotelu Thermal.
Odborný seminář pro zahraniční lékaře
Každoročně je součástí konference SLM i odborný seminář pro skupinu zahraničních lékařů.
Seminář je zaměřen na nabídku českých lázní, a to zvláště z medicínského hlediska.
V letošním roce je seminář pořádán pro lékaře z Německa. Přednášet jim budou jejich čeští
kolegové v německém jazyce, tedy seminář nebude tlumočen.
Akce bude probíhat v salonku Hotelu Thermal, v pátek 9.10. v 9.00 hodin.

