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Zasedání orgánů SLM 
 
� Sněm  

Členů SLM v Poděbradech, červen 2008, účast hostů z řad zástupců Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva zdravotnictví, CzechTourism, Odborového svazu zdravotnictví a sociální 
péče ČR, Svazu léčebných lázní ČR a dalších. 

� Rada  
Min. 4x ročně, jednání se předpokládají většinou dvoudenní v některém z lázeňských míst, 
jednodenní pak v sídle CzechTourism v Praze či Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče.     

 
Prezentace SLM na veletrzích a výstavách 
 
tuzemské: 
 
� WELLNESS BALNEA PRAHA (PVA Letňany, říjen 2007) 

- 3. mezinárodní veletrh wellness, lázeňství, rehabilitace, regenerace, estetiky a fitness  
Pořadatel:Terinvest s.r.o. Praha, www.ibalnea.cz 

� REGIONTOUR Brno (BVV Brno, leden 2008)  
- 17. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech  

Pořadatel: BVV Brno, http://www.bvv.cz/regiontour  
� HOLIDAY WORLD Praha (Výstaviště Praha – Holešovice, únor 2008)  

- Středoevropský veletrh cestovního ruchu  
Pořadatel: Triumf Praha, http://www.incheba.cz/main.php?pageid=2773 

 

zahraniční: 
 
� TUC Lipsko (listopad 2007) – pouze materiálová účast 
� CBR Mnichov (únor 2008) – pouze materiálová účast 
 
 
/Realizace dle předložené nabídky ze strany pořadatelů, operativně schvaluje Rada SLM. Zahraniční 
prezentace v rámci Lázní Aurora Třeboň/. Dle zápisu rady z 19. – 20. 4. 2007.  

 
Realizace propagačních materiálů SLM, další činnost v oblasti propagace 
lázeňství 
 
� Není plánována, využívání stávajících materiálů z roku 2006 a starších v jazykových  mutacích, 

kterých je dostatečné množství. 
� Spolupráce s médii za účelem propagace lázeňství. 
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Konferenční  činnost SLM 
 
� Uspořádání salonu lázeňství a konference SLM ČR – Karlovy Vary, Hotel Imperial, Thermal 

v rámci Karlovarského týdne, termín: 4. – 5. října 2007. 
� Téma: Perspektivy lázeňství 
� Podpora konference CzechTourismem, celková částka: 400 tis. Kč. 
� Příprava realizace salonu lázeňství a konference SLM ČR 2008. 
� Účast členů SLM jako přednášejících na dalších konferencích svým tématem blízkých lázeňství a 

cestovnímu ruchu. 
 
 
Další činnost SLM 
 
� Zorganizování poznávacího zájezdu – Italská lázeňská místa a lázně 
� Setkávání členů při lázeňských slavnostech dle nabídek jednotlivých lázeňských míst. 
 
Spolupráce SLM s partnery  
 
� s Ministerstvem pro místní rozvoj   
� s Ministerstvem zdravotnictví   

Jednání o lázeňských statutech - vytvoření a schválení vzorového statutu pro jednotlivá lázeňská 
místa. 

� s Ministerstvem práce a sociálních věcí  
0pětovné uplatnění žádosti na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Evropský sociální fond, 
Operační program – Rozvoj lidských zdrojů, Název akce: Profesní vzdělávání pracovníků 
v lázeňství.  

� s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče  ČR 
� se Svazem léčebných lázní ČR 

Sestavení programu spolupráce mezi SLM a SLL a přijetí materiálu jednoznačně deklarujícího 
tuto spolupráci. 

� s CzechTourism   
Prezentace českého lázeňství, partnerství v rámci konference SLM. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovali:  
Ing. Zdeněk Chaloupka, Marcel Hule 
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