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Zasedání orgánů SLM 
 
 Sněm  - 29. 3. 2012 v Poděbradech 

Program: 
 

1) Zahájení předsedou, přivítání hostů  

2) Zpráva o činnosti za rok 2012 

3) Plnění rozpočtu 2012 

4) Plán činnosti na rok 2013 

5) Rozpočet na rok 2013 

6) Petice za záchranu českého léčebného lázeňství 

7) Aktuální info o situaci v lázeňství s ohledem na zaslané informace od lázeňských míst 
a společností 

8) Vystoupení pozvaných hostů  - potvrzeni: 

Ing. Rostislav Vondruška – ředitel CzechTourism 
Mgr. Aleš Hozdecký – ředitel odboru cestovního ruchu MMR ČR 
Bc. Dagmar Žitníková – předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální 
péče 
Ing. Ivana Břeňková – místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální 
péče 
Bc. Martin Vacek – řídící sekce lázní OSZSP 

9) Memorandum k současné situaci v českém lázeňství 

10) Odborná exkurze Slovinsko – 19. – 25.5.2013 

11)  16. Konference – místo konání – město Třeboň (návrhy podtémat + přednášející) 

12)  Konání 2 seminářů – červen – Karviná, září – Hodonín 

13) Fáze příprav změn statutů v jednotlivých lázeňských místech – informace od členů 
sdružení 

14) Různé: 

  
TV seriál 

 Klub českých turistů – nabídka spolupráce, spolupráce ze strany členů 

 využití na propagaci Vašich lázeňských míst prostřednictvím našich webových 
stránek – tabulka s kontakty 
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  prohlášení ASORKD 

 Nekomerční projekt Nadace Charty 77 a Národního muzea – Národní kronika 

 
 Rady SLM ČR 
 

Rada -  31. 1. – 1. 2. 2013 –Mariánské Lázně 
Body jednání rady: 
 

- Prezentace nabídek na výběr studijní cesty do Slovinských lázní 2013 

- Vyhodnocení tendru na pořádání konference: listopad 2013, výběr tématu 

konference 

- Petice v Senátu ČR za zachování léčebného lázeňství 

- Semináře Karviná v červnu, Hodonín v září 

- Sněm sdružení 29. 3. v Poděbradech 

- Info o natáčení TV seriálu 

- Prezentace KČT (Klub českých turistů) 

- Statuty lázeňských míst 

- Rozpočet sdružení 

- Veletrhy Regiontour Brno, HW Praha – partnerem CzT – 300tis. Kč na dva 

tuzemské veletrhy 

- Vyhodnocení dotazníků  

- Webové stránky 

- Různé 

Rada -  28.3. 2013 – Poděbrady 
Body jednání rady: 
 

1) Sněm – body k jednání na sněmu 

2) Volba mandátní a návrhové komise 

3) Došlé dotazníky lázeňských společností – vyhodnocení současné situace 

v lázeňství 

4) Výsledek jednání ze Senátu z 13.3.2013 

5) Informace z workshopu konaného v Karlových Varech dne 11.3.2013 

(témata: koordinace aktivit lázeňských společností versus lázeňská místa, podpora 

samospráv v lázeňské infrastruktuře, ekonomický dopad restrikce pojišťoven a 

případná opatření, možnosti vzájemné spolupráce lázeňských míst v příhraničí, 

novinky v segmentu lázeňství, certifikace lázeňských zařízení) 

6) Slovinské lázně – dopis od jednatele CK Quicktour – vyjádření k výsledkům 

konkurzu na studijní cestu, informace od vítězné nabídky p. Krause 

7) Účast R.Vondrušky na Sněmu – možnost pozeptání se, zda by CzT nemohl určitým 

způsobem podpořit mediální kampaň pro zachování léčebného lázeňství ??? 

8) Z dotazníků jsou patrné informace, že lékaři jsou málo informováni jak pracovat 

s novým IS, kde se dopouští chyb a LN jsou poté zamítnuty revizními lékaři ZP 

– jak může slm pomoci v této věci – větší informovanost – snad možná větší 

osvěta pomocí našich webovek – jak správně vypsat LN a jak pracovat s IS 

9) Různé : 

a) Úprava webových stránek – ze strany CRR je to možné 

b) Odměna L. Říhové 
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c) prohlášení ASORKD 

d) Nekomerční projekt Nadace Charty 77 a Národního muzea – Národní kronika 

10) Vystoupení hostů - 17.15  - 18.15hod.(hosté budou pozváni na společnou 

večeři) 

Pavel Hlaváč, ředitel Zlatého pruhu Polabí a manažer projektu Otevřete 13. Komnatu 

doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc, SU v Opavě, FPF, pracoviště Tábor – Lázeňská místa 

a cestovní ruch 

p. Stehlík, p. Kučera – ČT1 TV - seriál 

 

 

 
Rada – 19. – 20. června 2013, Karviná 
 
Rada -  26. září 2013, Hodonín 
 

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

 
Prezentace SLM na veletrzích a výstavách 
 

Tuzemské 
 REGIONTOUR Brno – 17. 1. – 20. 1. 2013 – účast zástupců sdružení a jiných členů 

lázeňských míst 
 HOLIDAY WORLD Praha – 7. 2. – 10. 2. 2013 – účast zástupců sdružení 

 
Zahraniční 

 EXPOTRAVEL Jektatěrinburg – říjen 2013 (dle dostupnosti podmínek organizátora 
CzT a dle možnosti finančních prostředků sdružení) 

 
 

Konferenční  činnost SLM  a studijní cesta 
 

 Realizace 16. konference SLM ČR  
       
Termín: 7. – 8. listopad 2013 

Místo konání – Třeboň – Lázně Aurora s.r.o. 
 
Název: Armagedon českého lázeňství 
 
Témata:  

 Zahraniční zkušenosti v lázeňství (OSZSP, Janka Zálešáková, Martin Plachý, 

Zuzana Roithová, národní lázeňské instituce v okolních zemích – zkušenosti 

s léčebným lázeňstvím 

 Efektivita léčebného lázeňství ( Lena Mlejnková, SLL 

  Vědecké poznatky v lázeňství (Balneologické ústavy KV a Mšené, Petr Petr, 

Balneoterapeutická fakulta – Piešťany) 

  Léčebné lázeňství vs. Wellness (Pavel Attl, zahraniční zkušenosti, tuzemské 

zkušenosti – Mariánské Lázně) 

 Dopady škrtů na lázně, lázeňská místa a regiony (starostové, hejtmané, úřady 

práce OSZSP – prezentace pomocí ankety) 
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Spolupořadatel: Agentura CzechTourism 
Partneři:  Agentura CzechTourism, Město Třeboň, časopisy o cestovním ruchu, 
Makro a popřípadě jiné 
 

 
 Dva odborné semináře 
 

Termín: 21. června 2013 
         Místo konání – statutární město Karviná 
 
Témata:  

 Statuty lázeňských míst (ČIL, Karlovy Vary, analýza jednoho konkrétního statutu láz. 
místa starého platného – L. Langr – Poděbrady) 

  Legislativní rámec pro zajištění kvalitního životního prostředí (KV právník, Klimkovice 
– nízkoemisní zóna) 

 Jiné – dle návrhu členů 
                
 
 
Termín: 27. září 2013  
         Místo konání – město Hodonín  
 
Témata:  

 Prezentace republikových sdružení ( Česká inspirace, UNESCO, Svaz měst a obcí, 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz léčebných lázní ČR – 
popřípadě jiné) 

 Dobré příklady destinačního managementu (Lipno Card, Těšínsko – Slezsko – L. 
Raszyk, Liptov, Rakousko – J. Chval) 

 Jiné – dle návrhu členů 
 
 

 Realizace 9. studijní cesty SLM  –  Slovinská lázeňská místa a lázně  - letos celé 
v režii sdružení 
 
Termín: 19. - 25. května 2013 
 
Návštěva místa:  Bled, Portorož, Ljubljaň, Rogaška Slatina, Dolenske Toplice 
 
Počet účastníků 40 osob. 

 
 
Další činnost SLM 

 
 Vyjednávání na půdě Senátu – petice Za záchranu českého léčebného lázeňství 
 Spolupráce  s časopisy cestovního ruchu – zejména TIM, C.O.T, Všudybyl – inzerce 

o sdružení a její činnosti 
 Vyjednávání s MMR, MZ, SLL, CzT a ostatními členy sdružení 
 Činnosti vyplývající ze smluv sekretariátu sdružení – Říhová, Hule 
 Aktuální informace webových stránek  - www.jedemedolazni.cz 
 Spolupráce s pracovní skupinou – Infocentrum města Karlovy Vary – projekt CLARA 

II 
 Monitorovací zprávy za projekt ukončení 2012 

 
 Setkávání členů při lázeňských slavnostech dle nabídek jednotlivých lázeňských míst  

 

http://www.jedemedolazni.cz/
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 aj. – vyplývající z dané situace 
 

 
 
 
Zpracovali:   
Lucie Říhová, Marcel Hule 

 


