
                             
 

                                                           
 

 

  

Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci 
s agenturou CzechTourism a Dětskou lázeňskou léčebnou  

Lázně Kynžvart pořádají 



 

3. SEMINÁŘ SLM ČR 
Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart 

21. září 2012, 10. – 15.00 hodin 
 

 

Partneři akce:        

     
 

 

 

Mediální partneři: 
 

              
 



 

 

Program semináře 
 

Pozvaní hosté: 

Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel ČCCR CzechTourism 
 

Program jednodenního semináře, který se uskuteční v Dětské lázeňské léčebně města Lázně Kynžvart dne 21. září 2012 
od 10. do 15.hod. v budově Kulturák (u hlavní budovy balneoprovozu) 

Během  semináře je zajištěno občerstvení a oběd 

 
 

 

Seminář proběhne formou panelové diskuse,  moderované Václavem Žmolíkem ( Český rozhlas 1 – 
Radiožurnál).  

Hlavním tématem bude situace v dětském léčebném lázeňství ČR, dopravní infrastruktura a společenský 
život lázeňských míst. 

 
 
 
 
 
 

 



Přednášející: 
 

 Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart, rozvoj a perspektivy 
přednášející: Ing. Bc. Jiřina Valentová – ředitelka DLL Lázně Kynžvart 
 

 Léčba v DLL Lázně Kynžvart 

přednášející:  MUDr. Josef Nebesař – primář DLL Lázně Kynžvart 

 Dětská kardiologie současnosti; 
přednášející: prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. – světově uznávaný pediatr, nositel státního vyznamenání – 
Medaile za zásluhy I. stupně, spoluzakladatel motolského dětského kardiocentra   
 

 Současná dětská lázeňská péče a její aspekty z pohledu pediatra 
přednášející: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c.– mezinárodně známý český pediatr, vedoucí katedry 
Klinických a preklinických oborů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 
 

 Nový vizuální styl propagace České republiky &  marketing produktu lázeňství CzechTourism 

přednášející: Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel agentury CzechTourism 

 

 Změna indikačního seznamu 

Přednášející: Ing. Jiří Houdek – předseda SLM ČR, starosta Města Třeboně, prokurista Městské slatinné lázně 

Třeboň 

 přednášející: MUDr. Eduard Bláha – president Svazu léčebných lázní, Léčebné lázně Jáchymov, a.s., Lázně 
Luhačovice, a.s. 

 
 OSZSP ČR versus nový indikační seznam 

přednášející: Ing. Terezie Písařová – odborný poradce, Mezinárodní vztahy a PR, OSZSP ČR 
 



 Kulturní a společenský život v lázních; 
přednášející: PhDr. Ladislav Langr – starosta města Poděbrady 
 

 Rozvoj dopravní infrastruktury; 
přednášející: Bc. Jiří Chval – manažer rozvoje města Mariánské Lázně (přesunout na dopoledne) 
 
 

K panelové diskusi si prosím připravte různé dotazy, příspěvky k bodům navrženým do diskuse. 
 
Organizační zajištění: 
 
 Vaši účast prosím potvrďte nejdéle do 17. září 2012 na sekretariát SLM ČR (hule@jedemedolazni.cz, tel. 724 081 516 Bc. Marcel Hule, 

www.jedemedolazni.cz); 
 V případě Vašeho zájmu zajistíme ubytování v DLL Lázně Kynžvart z 20. – 21. 9.  

 Parkování pro přihlášené účastníky semináře na parkovišti DLL Lázně Kynžvart zdarma. 
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