
 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘ SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR 

LÁZNĚ KYNŽVART, 21.9.2012 

Dne 21.9. 2012 proběhl v Dětské lázeňské léčebně města Lázně Kynžvart 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 lázeňské léčebně se tak sešly 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 Ing. Rostislavem 

Vondruškou (ředitel CzechTourism) společně přivítali všechny přednášející a zúčastněné. 

Z řad přednášejících vystoupili: 

 Nový vizuální styl propagace České republiky &  marketing produktu lázeňství 

CzechTourism 

přednášející: Ing. Rostislav Vondruška – generální ředitel agentury CzechTourism 

 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 

 



 

 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  

 
Lucie Říhová 
tajemnice  sdružení 


