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Zasedání orgán ů SLM 
 
� Sněm  
8. 2. 2008 v Poděbradech 

- Zpráva o činnosti SLM ČR za období 2007  
- Zpráva kontrolní komise  
- Zpráva o výsledcích hospodaření SLM ČR za rok 2007 
- Plán činnosti SLM ČR na období  2008 
- Rozpočet SLM ČR na rok 2008 
 

       Volba nových orgán ů sdružení: 
 
              Zvolen p ředseda:   Jan Balek –  náměstek primátora města Karlovy Vary  
             Dovolba člena rady:   Ing. Pavel Šubr – starosta města Lázně Bělohrad 

   
 
� Rada  7. 2. 2008 v Praze  
Program jednání:   
1. Zahájení 
2. Příprava jednání Sněmu SLM 
3. Hospodaření 2007. 
4. Plán činnosti a rozpočet 2008. 
5. Příspěvky na rok 2009 a následující 
 
 
� Rada 10. – 11. 4. 2008 v Hodonín ě 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Příprava konference v Karlových Varech (říjen 2008) 
3. Příprava jednodenního semináře v Mariánských Lázních (červen 2008)  
4. Příprava, program a stav přihlášených Studijní cesty do italských lázní 2008 (květen) 
5. Lázeňské statuty 
 
� Rada 28 – 29.8 2008 v Mariánských lázních   

       Program jednání: 
1. Rozšíření týmu tajemníků 
2. Projednání předsednictví SLM 
3. Příprava konference v Karlových Varech 
4. Účast na dalším programu Karlovarského týdne 
5. Ubytování pro členy rady při konferenci 
6. Účast vedení ESL na konferenci 
7. Konání sněmu 
8. Změna lázeňských poplatků 
9. Změna legislativy v lázeňství 

Příprava zájezdu na rok 2009 
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� Mimo řádný sn ěm sdružení 10. 10. v Karlových Varech  
1.   Volba nového p ředsedy: Zvolen Ing. Pavel Malík  - starosta m ěsta 
Klimkovice 

    
 

 
Prezentace SLM na veletrzích a výstavách 
 
Tuzemské:  

 
 

� REGIONTOUR Brno (BVV Brno, leden 2008)  
- Mezinárodní veletrh turistických možností v regione ch, Po řadatel: BVV 

Brno 
- 30 m2 vybavený stánek se zázemím (tentokrát v hale „V“) 
- dostatečný prostor pro setkávání členů sdružení 
- prezentace zahrnovala postery jednotlivých členů a mapu SLM 
- materiál: Abecedy, Almanachy (NJ, AJ), leták – Lázeňská místa ČR (ČJ), 

materiály dodané jednotlivými členy sdružení + poskytnuté drobné propagační 
předměty 

- obsluhu tvořily 1 - 2 osoby (třeboňské lázně) 
 

 
 

� HOLIDAY WORLD Praha (Výstavišt ě Praha – Holešovice, únor 2008)   
- Středoevropský veletrh cestovního ruchu, Po řadatel: Triumf Praha 
- 4 m2 vybavený stánek se zázemím (prezentace v rámci stánku CzechTourismu) 
- prostor pro umístění loga 
- materiál: Abecedy, Almanachy (NJ, AJ), leták – Lázeňská místa ČR (ČJ),  
- obsluhu tvořila 1 - 2 osoby (třeboňské lázně) 

 
zahrani ční: 
 
� CBR Mnichov (22. – 26. 2. 2007) 

- Mezinárodní veletrh cestovního ruchu 
- Nepřímá účast na stánku CzechTourismu umístění materiálů sdružení v NJ 
- Almanachy a Abecedy v NJ 

 
 
Realizace propaga čních materiál ů SLM, další činnost v oblasti propagace 
lázeňství 
 
� Realizace propaga čního materiálu: Láze ňská místa ČR 

- Nový materiál nebyl plánován a ani realizován 
 
� PR aktivity:  

- PR články a rozhovory pro noviny a časopisy (COT business, Všudybyl, TTG, 
Moje generace, Lidové noviny a dalšími) za účelem propagace lázeňství.  

- Poskytování materiálů sdružení a informací o lázeňství a lázeňských místech 
jednotlivcům z ČR a zahraničí 
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Konferen ční  činnost SLM  
 
� Realizace 11. konference SLM ČR na téma: 
     „Propagace a marketing v láze ňství – destina ční management“  

Termín: 9. - 10. 10. 2008 
Místo konání: Poštovní Dvůr  - Karlovy Vary 
Spolupořadatel: Česká centrála cestovního ruchu -  CzechTourism, Odborový svaz 
zdravotnictví a sociální péče ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Karlovy Vary 
 
Odborný program byl koncipován do 3 bloků. Jako nadstavba nad konferenci byl 
v rámci spolupráce s CzechTourism uspořádán workshop pro kazachstánské lékaře. 
Společenský večer byl uspořádán v hotelu Richmond.  
Konference se zúčastnilo cca 120 hostů, včetně zástupců tisku – COT, reg. Tisk. 
Sborník přednášek konference byl vydán na CD a distribuován všem účastníkům a 
partnerům. 
Na základě projektu podaného na CzechTourism se podařilo získat dotaci ve výši 
400 tis. Kč na uspořádání  této akce.  

 
 

� Příprava realizace 12. konference SLM ČR , říjen 2009  
Téma „Hospodářská krize a její dopady na cestovní ruch “ (předběžné) 
Termín: 8. - 9. 10. 2009  
Místo konání: Hotel Thermal  
Hlavní pořadatel:  SLM ČR v rámci Karlovarského týdne 
Na základě projektu podaného na CzechTourism se podařilo získat dotaci ve výši  

     400 tis.Kč na uspořádání  této akce. 
 

� účast členů SLM jako přednášejících na dalších konferencích svým tématem 
blízkých lázeňství a cestovnímu ruchu 

 
 
 
Další činnost SLM 
 
� Realizace studijní cesty Itálie 18. – 22. 5. 2008 

Cesty se účastnilo 38 osob, zástupců lázeňských míst a lázeňských firem. Dále 
potom soukromé osoby a dalších organizací CR. 
Během cesty bylo navštíveno 5 lázeňských míst. Zde proběhlo setkání se zástupci 
lázní a odborná exkurze.  

 
� Příprava realizace studijní cesty – N ěmecké lázn ě 18. – 22. 5. 2009 

- Návštěva lázeňských míst , lázní a wellnesscenter: Bad Wörishofen, Bad 
Rappenau, Bad Schwalbach u Wiesbadenu, Bad Kissingen  Bad Füssing 

- pořádáno ve spolupráci s CK Quicktour České Budějovice 
- účast 40 osob, přihlášky rozeslány. 
 

� Setkávání členů při lázeňských slavnostech dle nabídek jednotlivých 
lázeňských míst  
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Spolupráce SLM s partnery  
 
� s Ministerstvem pro místní rozvoj   
� s Ministerstvem zdravotnictví    
� Ministerstvem práce a sociálních v ěcí  
� s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální pé če  ČR 
� se Svazem lé čebných lázní ČR 
� s agenturou CzechTourism   
 
 
 
Zpracovali:   
Bc. Marcel Hule a Lucie Říhová DiS. 
01/2009 


