8. mezinárodní salon lázeňství
4. konference SLM ČR
„Lázeňství jako pilíř rozvoje cestovního ruchu v regionu“

Odborný program konference
1. den – čtvrtek 4. října 2001
09.00 h

otevření výstavy – lázeňského salonu pro veřejnost - Vřídelní kolonáda

10.00 h

slavnostní zahájení výstavy za účasti ministra pro místní rozvoj
Ing. Petra Lachnita, CSc.

11.15 h

tisková konference - hotel Imperial

12.00 h

slavnostní setkání k 10letému výročí, raut - hotel Imperial

14.30 h

prezence účastníků konference - hotel Thermal

15.00 h

zahájení konference

15.10-18.00 h
Přednášky:
♦ Joachim Lieber - Evropský svaz lázní
"Evropský svaz lázní a evropská lázeňská turistika"
♦ Pavel Lang - poslanec Parlamentu ČR, předseda podvýboru pro obchod a
cestovní ruch
"Lázeňství jako perspektivní obor cestovního ruchu"
♦ JUDr. Čestmír Sajda, MBA, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR
"Podpora lázeňského cestovního ruchu ze strany státu"
♦ Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboně, předseda Sdružení lázeňských
míst ČR
"Význam lázeňství pro rozvoj cestovního ruchu v regionu"
♦ MUDr. Roman Salamanczuk, předseda Svazu léčebných lázní ČR
"Lázeňství a cestovní ruch"
♦ Ing. Karel Nejdl – ředitel České centrály cestovního ruchu
"Propagace českého lázeňství"
♦ Jiří Milský - generální ředitel a předseda představenstva Imperial a.s.
Karlovy Vary
"Zkušenosti s podnikáním v lázeňství privátního subjektu"
♦ Ing. Dana Böhmová - Sales&Marketing Director, cestovní kancelář Čedok
"Incoming a poloha lázeňství v něm"
♦ RNDr. Jiří Schlanger – předseda Odborového svazu zdravotnictví a
sociální péče
"Vzdělávání pracovníků pro lázeňství"
♦ Ing. Ivana Kraftová, CSc. - proděkanka pro vědu a rozvoj Univerzita
Pardubice
"Infrastruktura lázeňského místa - projekt Univerzity Pardubice"
V průběhu přednášek bude vyhlášena 15minutová přestávka.

18.00 h

Večeře (hotel Thermal)

19.30 h

Městské divadlo Karlovy Vary (R. Ward: Hon na čarodějnice)
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2. den – pátek 5. října 2001
09-00-12.00 h

práce v sekcích - hotel Thermal

Sekce č. 1
♦ VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE V LÁZEŇSTVÍ
Garant: RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče, tel. 02/22714380, fax: 02/22718211, e-mail: schlanger.jiri@cmkos.cz.
Sekce č. 2
♦ PROPAGACE A REKLAMA V OBLASTI LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU,
MARKETING
Garant: Mgr. Ellen Volavková, starostka města Mariánské Lázně, tel. 0165/622476,
fax: 0165/623116, e-mail: starosta@marianskelazne.cz
Sekce č. 3
♦ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI LÁZEŇSTVÍ
Garant: Ing. Jiří Houdek, starosta města Třeboně, tel. 0333/721459,
fax: 0333/723505, e-mail: starosta@mesto-trebon.cz
V případě zájmu o vystoupení v některé z uvedených sekcí, kontaktuje příslušného garanta.

12.30-13.30 h

oběd (hotel Thermal)

14.00-15.30 h

Lázeňský zákon - ing. Martin Keprta, ředitel ČIL MZ ČR
Závěry z projektu "Financování lázeňské péče zdravotními
pojišťovnami" - MUDr. Antonín Pečenka, vrchní ředitel
úseku zdravotní péče VZP Praha
Hodnocení výsledků balneotherapie pomocí indexu
HRQOL- doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. - Nemocnice
České Budějovice

15.30-16.30 h

vyhodnocení práce v sekcích, přijetí závěrů

16.30-17.00 h

závěrečný briefing pro média

16.30-19.00 h

prohlídka města Karlovy Vary
I.
I.
II.

19.00 h

Zámecké lázně
Podzemní vřídla
Lázeňská zóna a Městské divadlo

večeře (hotel Thermal)

3. den – sobota 6. října 2001
08.00 h

odjezd do SRN na prohlídku lázeňského zařízení
v Bad Elsteru (od hotelu Thermal, návrat v cca 15.30 hodin)
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