
 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘ SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR 

LÁZNĚ AURORA, TŘEBOŇ 8.6.2012 

Dne 8. 6. 2012 proběhl v Salónku Harmonie v Lázních Aurora Třeboň jednodenní seminář pořádaný 

Sdružením lázeňských míst České republiky pod záštitou agentury CzechTourism. Sdružení zařadilo 

pro rok 2012 (8.6.12 – Lázně Aurora Třeboň, 21.9.12 Lázně Kynžvart ) dva semináře z důvodu velké 

návštěvnosti prvního semináře konaného v roce 2011 (14.6.2011 – Lázně Bohdaneč), kdy tato akce 

byla novinkou v aktivitách pořádaných sdružením a měla velice příznivý ohlas ze stran zástupců měst a 

obcí a taktéž ze stran zástupců lázeňských společností a jiných subjektů. 

Účelem semináře bylo setkání představitelů lázní a představitelů municipalit a jiných subjektů 

cestovního ruchu, aby si navzájem vyměnili zkušenosti i postřehy, vážící se k aktuálnímu dění 

v lázeňských místech a samotných lázních. V Lázních Aurora se tak sešli zhruba čtyři desítky 

představitelů za účasti moderátora Václava Žmolíka z Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál, který 

společně s Ing. Jiřím Houdkem (předseda sdružení, starosta města Třeboně) a s JUDr. Jiřím Kolbanem 

(generální ředitel Lázní Aurora, Bertiny lázně – Třeboň) společně přivítali všechny přednášející a 

zúčastněný. 

Z řad přednášejících vystoupili: 

 Ing. Lena Mlejnková (VŠE Praha) s přednáškou:  
Synergický efekt lázní a města, městyse či obce; 
 

 Ing. Martin Plachý (viceprezident SLL, ROYAL SPA, lázeňské hotely) s přednáškou  
Zahraniční klientela – podpora zahraničních pojišťoven, spolupráce se zahraničními 
pojišťovnami; 
 

 Ing. Michaela Severová (výkonná ředitelka sdružení Českého dědictví UNESCO) 
PR lázeňství v médiích; 
 

 Bc. Marcel Vlasák (velitel Městské policie Karlovy Vary) 
Jiří Vacek (protidrogový specialista, bývalý náměstek Ministerstva vnitra) 
Vyhlášky a bezpečnost města, Městská policie,, kamerové systémy, drogová problematika; 

 
 Ing. Jiří Houdek (předseda SLM ČR, starosta města Třeboně) 

Podpora podnikatelských aktivit – služby místního cest.ruchu; 
 
 

 Josef Klabeček, Jana Vítková (projektoví manažeři – město Třeboň) 
Oživení historických center města 
 

 Ing. Jitka Zikmundová,MBA 
Destinační management 

 
Lucie Říhová 
tajemník sdružení 


