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Zasedání orgánů SLM 

 

 Sněm  - 1. dubna 2016 - Poděbrady 

 

 Rady 

 

1. Rada: 28. – 29.01.2016, Karlova Studánka  

2. Rada: 31.03.2016, Poděbrady 

3. Rada: 23. – 24.06.2016, Františkovy Lázně 

4. Rada: dle potřeby, není plánovaná, může být před konáním konference 

 

Veletrhy  - propagace sdružení 

Tuzemské 

 GO Regiontour Brno – leden 2016  

 ITF Slovakiatour – leden/únor 2016  

 Holiday World Praha  – únor 2016 

 Ostrava – březen 2016 

 Hradec Králové – březen 2016  

 

Zahraniční – dle možné nabídky CzechTourism a dle finančních prostředků 

sdružení 

 

Konference 
 Realizace 19. konference SLM ČR na téma: ?? 
Termín: říjen/listopad 2016 (bude znám po konání rady dne 31.03.2016, 

Poděbrady) 
Místo konání: dle zaslaných tendrů 

K TOMUTO BODU SI PROSÍM PŘIPRAVTE MOŽNÉ NÁVRHY TÉMAT I PODTÉMAT A 
K NIM I MOŽNÉ PŘEDNÁŠEJÍCÍ – prosím o spolupráci, poté vše sekretariát zajistí. 
 

Témata, která byla navržena na radě v Karlově Studánce: 

Konference 2016 – Diskuse a brainstorming na témata příští konference.  
Navržená témata: 

 Distribuční mix 4P v lázeňství 

 využití mimosezóny 

 konkurenceschopnost s ohledem na ESPA atd. 

 Lázně nevšední zážitek všedního života – nový inzertní prostor nová média 

originální propagace, místní speciality, regionální lázně – společenský 

život, inspirativní propagace přírodních léčivých zdrojů.  
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Z. Husťák návrh: 25. výročí sdružení SLM ČR – historie činnosti a rekapitulace. 
Kontaktovat prvního předsedu sdružení, V. Němce. Vytvořit kompilát sborníček – rovněž 
přednáška na konferenci. Rada souhlasí. 
Od zaslání zápisu z rady do 2 týdnů doplnění témat od každého – úkol radě. Potom na 
radě 31. března určit konkrétní témata. 
Vyhlásit tendr – M. Hule 
 

Burza produktů českých lázní a lázeňských míst 

 

 05.04.2016 – Praha 
 

 
Dobrý den, vážení členové sdružení, 
dnes v prostorách proběhlo poslední setkání všech dotčených zástupců asociací, kterých se 
bude Burza týkat. Viz níže Vám zasílám podrobnější informace, které dnes vyplynuly z jednání. 
Všem k dispozici za sdružení ohledně informací jsem Vám já (Lucie Říhová) a kolega Marcel 
Hule.  
 
Akce se uskuteční v úterý, 5. dubna 2016 v prostorách Českých center, Rytířská 31, Praha 1. 
Vlastní akce bude rozdělena do dvou částí, od 10:00 do 12:00 – pouze pro pozvané hosty – 
velvyslanci vybraných ZÚ v ČR, obchodní radové, představitelé zahraničních institutů, vybraní 
novináři. Úvodní asi 20 minutové přivítání hostů se uskuteční v sále v přízemí směřujícím do 
ulice. Zde budou umístěny stánky SLM+SLL a CzechTourismu. Hosty přivítá náměstek ministra 
zahraniční Martin Tlapa a pravděpodobně náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová (o účasti ministryně MMR Šlechtové se ještě jedná). Dále hosty pozdraví předseda 
SLM Petr Kulhánek a prezident SLL dr. Bláha, bude zde také krátký prostor pro dotazy novinářů. 
 Poté se hosté přesunou do prostor, kde bude probíhat vlastní prezentace lázeňských společností 
a lázeňských míst. Odpolední část, která potrvá do 16:00 bude určena pro další zájemce 
především z řad zahraničních zájemců o lázně, kteří poté již budou volně přicházet a odcházet.  
 
Praktické pokyny:  
Vlastní prezentace se odehraje v suterénních prostorách, kde budou pro účastníky připraveny 
stoly o rozměrech 120x80cm (vezměte si s sebou bílý ubrus). Prezentace budou řazeny podle 
krajů s tím, že vždy budou vedle sebe lázeňské místo a zařízení z daného místa.    
 V sále bude místo pro promítání informačních/reklamních spotů. Proto je možné si na flash disku 
takovouto prezentaci přivést, máte-li k dispozici nejlépe v jazyce anglickém, pokud ne, tak i v čj, 
kde bude ztlumen zvuk. 
Dle informace ČC, kteří zajišťují pozvánky, bude v dopoledních hodinách přítomno kolem 100 
hostů (maximálně) plus další návštěvníci odpoledne. Kromě informačních materiálů, a již 
zmiňovaného videa, je možné přivést bannery, popř. další propagační předměty např. lázeňské 
oplatky apod. Bannery větších rozměrů bude možné umístit i do vstupních prostor. Určitě vzít 
publikace v jazyce anglickém a v počtu, aby jich bylo nejméně 100 ks. Záleží na Vás, zda budete 
chtít darovat prezent z Vašeho LM komunikujícímu velvyslanci či radovi, který bude zrovna u vás 
ve stánku. 
 
Vzhledem k tomu, že prostory se nacházejí v samém centru Prahy, upozorňujeme, že 
 v bezprostředním okolí není možnost parkování. Bude tedy možné materiály pouze vyložit. Proto 
Vám ČC nabízejí možnost, si materiály do ČC přivést již v týdnu před vlastní akcí, kde budou 
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uskladněny.  Vlastní příprava akce proběhne v pondělí  4.4., kdy bude nejzazší termín, pro 
přivezení materiálů a jejich přípravu na místě. Pokud budete mít zájem materiály přivést dříve, 
kontaktujte prosím Kláru Malou na emailu: mala@czech.cz, tel: +420 234 668 259, mob: 
+420 739 209 882. 
 
 
Viz níže Vám zasílám seznam členů sdružení a společností, které se budou burzy účastnit. Za 
každé lázeňské místo prosím o účast max. 2 zástupců. Z Vaší strany prosím o jmenný seznam 
za lázeňské místo, kdo se bude účastnit, zaslat nejdéle do 11.3.2016 (rihova@jedemedolazni.cz, 
hule@jedemedolazni.cz). 
Sekretariát sdružení bude již v prostorách přítomen od 04.04.2016, kde bude připravovat 
vybavení prostorů pro Vaši prezentaci.  
K dispozici bude v prostorách zajištěn malý catering. 
 
V případě jakýchkoliv otázek jsme Vám k dispozici. Tuto akci sdružení pořádá poprvé, tak pevně 
doufám, že se vydaří. 
 

Pro úplnost uvádím seznam účastníků:  
 

1)  Městské slatinné lázně Třeboň + město Třeboň  

2) Imperial Karlovy Vary + Karlovarský kraj + St. město Karlovy Vary  

3) Mariánské Lázně a.s. + město Mariánské Lázně 

4) Františkovy Lázně (FL a.s., Aquaforum FL a Imperial FL) + město Františkovy Lázně  

5) Lázně Kynžvart + město Lázně Kynžvart  

6) Konstantinovy Lázně  

7) Léčebné lázně Jáchymov  

8) Lázně Teplice v Čechách a.s. + St. město Teplice  

9) Poděbrady a.s. + město Poděbrady  

10) Lázně Bělohrad a.s. + město Lázně Bělohrad  

11) Státní léčebné lázně Janské Lázně 

12) Darkov + St. město Karviná  

13) Royal Spa (4 zařízení dohromady – Royal Spa ML, Miramare Luhačovice, Velké Losiny a 

Ostrožská Nová Ves)  

14) Lázně Luhačovice a.s. + město Luhačovice  

15) Lázně Lednice + obec Lednice  

 
Ostatní 

 Realizace 11. Studijní zahraniční cesty po lázeňských místech: 

Francie – 15.05. – 22.05.2016 (více info v samostatném bodu č. 10) 

 Udělení ceny za celoživotní a mimořádný přínos pro české lázeňství panu 
Antonínu Plachému Sdružením lázeňských míst ČR 

 
Republiková rada Sdružení lázeňských míst ČR rozhodla udělit 30. ledna 2016 
Cenu za celoživotní a mimořádný přínos pro české lázeňství Antonínu Plachému, 
který výrazným způsobem ovlivnil rozvoj lázní v České republice od Luhačovic 
přes Mariánské Lázně, Velké Losiny až po záchranu lázní v Ostrožské Nové Vsi. 
Cenu v rámci 20. reprezentačního lázeňského plesu v Luhačovicích předal 
předseda Sdružení lázeňských míst ČR Petr Kulhánek, který je zároveň 
primátorem Statutárního města Karlovy Vary. 
 

mailto:mala@czech.cz
mailto:rihova@jedemedolazni.cz
mailto:hule@jedemedolazni.cz
http://www.jedemedolazni.cz/galerie/aktuality/1455025908_cs_dsc_5111.JPG
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 Mezinárodní vědecká konference – Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a 

turismu – 23. – 24.03.2016 - Karviná 

 10 denní rádiová kampaň – září 2016 (dle financí CzT) 

 Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli – duben 2016 – na Toulcově náměstí 

bude mít sdružení stánek s propagačními brožurami, po domluvě se členy je 

možné zaslat i materiály z lázeňských míst, které mají zpracované – všichni 

členové jsou samozřejmě zváni 

 Festival ochotnických souborů v Luhačovicích  - červen 2016 – sdružení se 

na festivalu podílí 20.000,00 Kč  

 Fotbalový pohár mezi lázeňskými městy – Železnice – červenec 2016 

 Správa webových stránek – stálá aktualizace – součinnost se všemi členy 
Správa facebooku JEDEMEDOLÁZNÍ 

 Jednání a spolupráce s CzechTourismem – nově vzniklé brožury k dispozici 
na Czt nebo ke stažení na webových stránkách, jednání s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR (statuty, lázeňský zákon), jednání s Ministerstvem pro místní 
rozvoj – ohledně možnosti dotací pro lázeňská místa a jejich infrastrukturu, dále 
Kolegium CR 

 Pracovní skupina lázeňství a medical turism 
 Publikační činnost 
 Tisk bedekeru – dle financí 

 
 

 
Aj aktivity, které se v průběhu roku pro sdružení naskytnou a budou schváleny 
radou. 
 
 
Zpracovala: 
Lucie Říhová 
03/2016 


