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Jednání orgánů SLM:  
� Sněm:  

18. 04. 2002 - Poděbrady  
- účast hostů z řad zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Českého inspektorátu lázní 

a VZP 
- přijetí nového člena SLM – města Teplice, počet členů 37  
- zpráva o činnosti SLM ČR v roce 2001  
- zpráva o hospodaření SLM ČR za rok 2001 
- zpráva kontrolní komise  
- plán činnosti SLM ČR na rok 2002 
- rozpočet SLM ČR na rok 2002 
- přijetí memoranda, jehož předmětem bylo ocenění MMR ČR za realizaci Programu 

podpory cestovního ruchu v oblasti lázeňství od roku 2001 a vyjádření zásadní 
podpory tomuto programu  v oblasti lázeňství i v dalších letech.  

 
� Rada  

31. 1. 2002 -  Praha, Česká centrála cestovního ruchu 
- zahájení přípravy konference a salonu lázeňství -  text výzvy výběrového  řízení na 

spolupořadatele konference, předběžné téma 
- Program podpory cestovního ruchu – dohodnuto zpracování prezentačního materiálu 

jednotlivých členských míst k  programu pro potřeby MMR, účast SLM v programu     
- diskuse k informačnímu systému cestovního ruchu CZECHTOURSERVIS. 
 
7. – 8. 3. 2002 - Velké Losiny  
- příprava konference a salonu lázeňství  - vybráno spolupořadatelské město 

Luhačovice, dohodnuto hlavní téma konference, témata sekcí  
- rozhodnuto o podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci 

Státního  programu podpory rozvoje cestovního ruchu na podprogram Programy 
rozvoje lázeňské  turistiky v roce 2002  

- diskuse  k lázeňským statutům za účasti zástupců ČIL 
 
30. – 31. 5. 2002 – Lázně Kynžvart  
- příprava konference a salonu lázeňství – dohodnut konkrétní program, vytipováni 

přednášející, vytvořen seznam osob, které budou pozvány…  
-  informace o průběhu jednání hodnotitelské komise – Program podpory CR  

 
17. – 18. 10. 2002 - Slatinice 
- zhodnocení konference, poděkování  
- diskuse o konferenci 2003, téma: Evropská unie – perspektivy lázeňství v cestovním 

ruchu, vytipována témata sekcí   
- diskutovány podmínky účasti SLM  na Regiontour 2002 
- příprava propagačního materiálu SLM 
- poděkování  členům Rady SLM za jejich činnosti v rámci sdružení ve volebním 

období 1998-2002.  
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Rada se rovněž sešla před jednáním Sněmu k přípravě jeho jednání, a to 18. 4. 2002 
v Poděbradech.  
Kromě výše uvedených oficiálních zasedání se členové rady scházeli operativně během 
celého roku k řešení aktuálních otázek.  
Zápisy z jednotlivých jednání je možné vyžádat u J. Vodolánové (Město Třeboň). 

 
Prezentační činnost SLM: 
� REGIONTOUR Brno (leden 2002)  

− samostatná expozice SLM  
− uspořádání semináře na téma: „Lázeňství jako pilíř rozvoje regionu“   
− křest nového propagačního materiálu sdružení: Almanachu a Abecedy SLM za účasti 

ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita  
� HOLIDAY WORLD Praha (únor 2002)  

– prezentace SLM v rámci expozice České centrály cestovního ruchu 
� MOTIVATION SHOW IT A ME CHICAGO  (září 2002) 

- účast na největším veletrhu cestovního ruchu v USA  
- účastnili se zástupci téměř ze všech států světa, v letošním roce na tomto veletrhu 

vystavovalo cca 1600 vystavovatelů  
- kromě Sdružení lázeňských míst spolu s Lázněmi Aurora Českou republiku 

prezentovali M.I.P.Group, Pražský Hrad, hotel Crown, Intercontinental a Andel’s Hotel 
Praha  

- k dispozici byly prospekty a CD s veškerými informacemi, odkazy a kontakty. Na 
stánku byla umístěna loga.  

� ÚČAST NA DALŠÍCH VELETRZÍCH CR V NĚMECKU (Mnichov, Lipsko, Drážďany)  
- prezentaci  zajistil  nový člen SLM Lázně Aurora  s.r.o.    

 
Propagace SLM:  
� Zpracování  žádosti o dotaci z Programu podpory cestovního ruchu:  

„Kontraktační prezentace českého lázeňství v rámci Kursalonu“  
„Tvorba  propagačních materiálů českého lázeňství – 2. fáze“  
Žádost o dotaci byla zamítnuta, přesto Rada SLM rozhodla  o financování tzv. dojmového 
prospektu z prostředků sdružení. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na  zpracovatele, 
vítězem se stalo Studio OKO Sokolov. V současné době probíhá příprava prospektu, 
zatím vyhotoven plakát a leták se shodným námětem. Téma: „České lázně – harmonie 
těla a duše“.   
K přípravě tohoto materiálu byla Radou jmenovaná pracovní skupina, která působí ve 
složení: Zdeněk Chaloupka, Jana Vodolánová, Petr Masák (s poradním hlasem: Jiří 
Houdek, Dan Žikeš, Marcela Kolářová). 

 
Konferenční  činnost SLM:  
� Uspořádání 9.  salonu lázeňství a 5. konference SLM ČR v Luhačovicích ve dnech 3. – 5. 

10. 2002 na téma: „Estetika a etika v lázeňství“, ve spolupráci s Českou centrálou 
cestovního ruchu a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče a pod záštitou   
ministrů Pavla Němce a Marie Součkové. Salon lázeňství probíhal v kulturním domě 
Elektra, konference ve Společenském domě.     
První den 3. 10. vyslechli účastníci přednášky na obecná témata. Mezi přednášejícími  
byli: PhDr. Helena Jarošová (FF UK Praha), MUDr. Dagmar Pohůnková (Etická komise 
MZ ČR), Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. (FNM a 2. LF UK Praha), MUDr. Pavel Václavík 
(Priessnitzovy lázně Jeseník), MUDr. Hana Hornátová, ing. Eduard Reichelt (Léčebné 
lázně Jáchymov), doc. Ing. Věra Seifertová (VŠ CR, hotelnictví a lázeňství Praha), MUDr. 
Roman Salamanczuk (Svaz léčebných lázní), PhDr. Blažena Křížová (MMR ČR), PhDr. 
Věra Hromádková (Soukromá střední umělecká škola designu Praha)  a ing. Josef  
Krůžela, CSc. (Lázně Luhačovice).   
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Práce v sekcích byla tentokrát rozdělena do dvou částí, kdy první část probíhala 3. 10. 
v podvečerních hodinách, další část pak 4. 10. Témata sekcí byla následující: 
„Architektura a urbanismus  v lázeňských místech“, „Estetika lázeňského prostředí“ a 
„Výchova k etice“. Úlohy garantů se zhostili Ing. Josef Krůžela, CSc., Mgr. Ellen 
Volavková a RNDr. Jiří Schlanger.  
Odborná  část konference byla zakončena seminářem na  téma:  „Lázeňství a cestovní   
ruch – možnosti spolupráce a financování rozvoje CR“.  Zde vystoupily se svými 
přednáškami PhDr. Nora Dolanská (ČCCR), ing. Daniela Zachystalová a PhDr. Blažena  
Křížová (obě MMR).  
Salon lázeňství byl zahájen 4. 10.  v Kulturním domě Elektra za účasti náměstkyně 
ministra pro místní rozvoj  Ivany Hanačíkové. Poté následovala tisková konference.  
O společenský večer se postarala a.s. Lázně Luhačovice.  
V rámci doprovodného programu absolvovali zájemci prohlídku nově zrekonstruovaného 
lázeňského hotelu Jurkovičův dům.  
Poslední den konference byl věnován výjezdu na Slovensko, do Trenčianských Teplic, 
kde byla připravena prohlídka města a lázní.  
Konference se zúčastnilo cca 150 účastníků včetně hostů.  
Sborník z této konference bude rozeslán v průběhu měsíce února 2003.  

 
Evropský svaz lázní: 
Evropský svaz lázní ESPA pořádal pravidelnou každoroční konferenci  v roce 2002 5. a 6. 
června poprvé v České republice ve Františkových Lázních. Jednalo se o standardech 
kvality, výcviku a kvalifikaci personálu, evropské definici lázní a přírodních zdrojů, prezentaci 
lázeňství na výstavách. Jedním z hlavních témat byl  marketing. Účastníci z jednotlivých 
členských zemí referovali o marketingových aktivitách, složení hostů, podílu samoplátců a 
pojištěnců. Sdružení lázeňských míst reprezentovala starostka Františkových Lázní a členka 
Rady SLM paní Libuše Chrástová. 
 
Spolupráce SLM:  
� Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj při  vyhodnocení žádostí o dotace 

z Programu podpory cestovního ruchu (ing. Houdek členem hodnotitelské komise),  
prosazování  programu do dalších let.   

� Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví - Českým inspektorátem lázní -   
aktualizace lázeňských statutů členů sdružení.   

� Spolupráce s VZP a dalšími zdravotními pojišťovnami za účelem zajištění pevného 
místa v placené zdravotní péči.  

� Spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu na prezentačních a výstavních 
akcích.  

 
  
 
 
Leden 2003 
Jana Vodolánová  
 


