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Zasedání orgánů SLM 
 

� Sněm  - 13. 1. 2011 salonek v areálu BVV Brno od 14h, sál P2, hala P 
Program: 
1. Zahájení, seznámení se s novými členy SLM ČR 
 2. Zpráva o činnosti za rok 2010 
 3. Plnění rozpočtu 2010 
 4. Veškeré informace o průběhu dotace do prosince 2010 
 5. Nová etapizace projektu 
 6. Plán činnosti na rok 2011 
 7. Rozpočet na rok 2011 
 8. Volba nového předsedy, volba rady 
 9. Novelizace stanov 
10. Informace o přípravě konference (návrhy témat na konferenci + přednášející) 
11. Odborná exkurze - Švýcarsko 
12. Lázeňské statuty 
13. Různé 

 
 
 

� Rady 
 

Rada -  12. 1. 2010 v Brně Hotel Voroněž 2 od 18h 
Setkání dosavadních členů rady sdružení. 
 

Další rady budou pravidelně uskutečňovány dle potřeb a požadavků členů sdružení, rady a 
sekretariátů. Dle platných stanov, v různých členských místech sdružení a v Praze. 
 

  

Prezentace SLM na veletrzích a výstavách 
 

Tuzemské 
� REGIONTOUR Brno – leden 2011  
� HOLIDAY WORLD Praha – únor 2011 

 
Zahraniční 

� Dle možností SLM v rámci projektu Jedeme do lázní – podzim 2011 
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Konferenční  činnost SLM  a studijní cesta 
 

� Realizace 14. konference SLM ČR  
       
Termín: začátek října 2011 

Místo konání - Karlovy Vary 
Spolupořadatel: Agentura Czech Tourism, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 
ČR a Svazem léčebných lázní ČR. 

 
 

� Realizace 7. studijní cesty SLM – Švýcarská lázeňská místa 

Termín: 16. – 21. května 2011 
Místa:  Yverdon Les Bains, Leukerbad, Bains de Saillon (Ovronnaz), Bad Ragaz 
Maximální počet účastníků 40 osob. 

 
 

Další činnost SLM 
 

� Příprava realizace odborné exkurze 2012 
 

� Realizace dotace z Integrovaného operačního systému. Prioritní osa 6.4a – Národní 
podpora cestovního ruchu – cíl konvergence a 6.4.1a – Národní podpora cestovního 
ruchu. Celková částka dotace 9.771.800,-- Kč.   
Termíny realizace VŘ: 
VŘ1 – Grafické práce – VŘ bylo již realizováno. Zahrnuje grafický manuál pro realizaci 
všech aktivit v projektu jako je baedeker, brožura, inzeráty v mediích atd. a přípravu 
databáze fotografií 
 
VŘ2 – Webové stránky – termín realizace leden 2011 až únor 2011. VŘ bude 
zahrnovat úpravu stávajícího webu, náplň (úprava připravených textů, fotek a dalších 
podkladů pro použití na vytvořeném webu) a grafické zpracování. Předpokládaná 
výše 430 000 Kč. 
 
VŘ3 – PR kampaň – termín realizace leden – březen 2011. VŘ bude zahrnovat 
přípravu textových podkladů včetně překladů, inzerci v tisku, radiu, na internetu, 
redakční články, tvorbu tiskovin (baedeker, brožura), tvorbu prezentačního videa. 
Předpokládaná výše 7 808 800 Kč 
 

 
� Setkávání členů při lázeňských slavnostech dle nabídek jednotlivých lázeňských míst  

 

� Různé záležitosti a úkoly plynoucí z činnosti sdružení a situace v lázeňství v ČR 
 

 
 
Spolupráce SLM s partnery  
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� s Ministerstvem pro místní rozvoj   
� s Ministerstvem zdravotnictví    
� Ministerstvem práce a sociálních věcí  
� s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče  ČR 
� se Svazem léčebných lázní ČR 
� s agenturou CzechTourism   
� se všemi členy SLM ČR 
 
 
 
Zpracoval:   
Marcel Hule a Lucie Říhová 
12/2010 


