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Zasedání orgánů SLM 
 

 Sněm  
3. 6. 2005 v Poděbradech    

- Účast hostů z řad zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Českého inspektorátu lázní, 
CzechTourism, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Svazu léčebných 
lázní ČR 

- Zpráva o činnosti SLM ČR za období 06/2004-06/2005, zpráva o výsledcích hospodaření 
SLM ČR za rok 2004 a zpráva kontrolní komise 

- Plán činnosti SLM ČR na období  06/2005-06/2006 
- Rozpočet SLM ČR na rok 2005  
- Změna Stanov SLM ČR, schválení výše členského příspěvku přidruženého člena 

26.  5. 2006 v Poděbradech    
- Zpráva o činnosti SLM ČR za období 06/2005-06/2006   
- Zpráva kontrolní komise  
- Zpráva o výsledcích hospodaření SLM ČR za rok 2005 
- Plán činnosti SLM ČR na období  06/2006-06/2007 
- Rozpočet SLM ČR na rok 2006.  

 
 Rada  

04. - 05. 08. 2005 ve Františkových Lázních    
- Zhodnocení poznávacího zájezdu Slovensko-Maďarsko-Rakousko, rozhodnutí o zahájení 

příprav ročníku 2006 - Francie   
- Konference a salon lázeňství SLM – pokračování příprav ročníku 2005 
- Spolupráce se Svazem léčebných lázní ČR – s volbou nového předsedy SLL příprava 

témat pro nadcházející jednání SLM-SLL-OS   
- Propagační materiál SLM – rozhodnutí o zahájení příprav realizace letáku „Lázně České 

republiky“  
- Zhodnocení a příprava Státního programu podpory cestovního ruchu a SROP – informace 
- Schválení účasti SLM na veletrzích Balnea a  a HospiMedica  

08. - 09. 12. 2005 v Třeboni 
- Státní program podpory cestovního ruchu – aktuální situace  
- Příprava na další programovací období z fondů EU (ROP, IOP apod.)  
- Konference a salon lázeňství SLM – zhodnocení ročníku 2005, návrh 2006   
- Schválení účasti na veletrzích  Regiontour Brno, Holiday world Praha a CMT Stuttgart  
- Propagační materiál SLM -  zhodnocení   
- Poznávací zájezd – Francie, hodnocení zaslaných nabídek  
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02. 02. 2006 v Praze  
- Aktuální situace v lázeňství – seznámení s návrhy chystaných úspor v lázeňství a  

vyslovení zásadního nesouhlasu  s připravovanými změnami, pověření předsedy SLM  a 
dalších členů k jednání s dotčenými orgány. Výzva  členům SLM k přijetí  usnesení na 
úrovni  rad a zastupitelstev měst a obcí deklarující znepokojení nad nynější situací, která 
by  ve svém důsledku neznamenala jen omezení lázeňské péče, ale pro města i obce se 
statutem lázeňského místa i výrazné zvýšení  nezaměstnanosti a dopady na koncepční 
rozvoj těchto měst, když prioritou byl vždy rozvoj lázeňství. 

- Státní program podpory cestovního ruchu - informace   
- Konference a kursalon 2006 – informace o zajištění financování a rozhodnutí o místě 

konání, stanovení předběžného časového harmonogramu       
- Poznávací zájezd – diskuse k ceně a předloženým nabídkám.    

13. 04. 2006 v Praze  
- Aktuální informace ze SLM  
- Státní program podpory cestovního ruchu – aktuální informace z hodnotitelské komise.   
- Konference a salon lázeňství SLM – příprava odborného programu.   
- Sněm SLM – termín, program, podkladové materiály.    

Rada se rovněž sejde před jednáním sněmu k přípravě jeho jednání, a to 25. 5. 2006 v Poděbradech. 
Kromě uvedených oficiálních zasedání se členové rady scházeli operativně během celého roku k řešení 
aktuálních otázek.  
 
Prezentace SLM na veletrzích a výstavách 
 
tuzemské: 

 BALNEA PRAHA (PVA Letňany, 8. – 10.  září 2005) 
- 1. mezinárodní veletrh lázeňství, regenerace protetiky, Pořadatel:Terinvest s.r.o. Praha 
- 15 m2 vybavený stánek se zázemím 
- prezentace zahrnovala postery jednotlivých členů a mapu SLM 
- materiál: Abecedy, Almanachy (NJ, AJ), leták – Lázeňská místa ČR (ČJ), materiály dodané 

jednotlivými členy sdružení 
- obsluhu tvořily 2-3 osoby  

 
 HOSPIMEDICA BRNO (BVV Brno, 13. – 16. září 2005) 

- je součástí řetězce prestižních zdravotnických veletrhů MEDICA Düsseldorf (stávající 
veletrhy MEFA a REHAPROTEX přechází pod tento projekt) 

- 12 m2 vybavený stánek se zázemím 
- prezentace zahrnovala postery jednotlivých členů a mapu SLM 
- materiál: Abecedy, Almanachy (NJ, AJ), leták – Lázeňská místa ČR (ČJ), materiály dodané 

jednotlivými členy sdružení 
- obsluhu tvořily 2 osoby (třeboňské lázně) 
 

 GO + REGIONTOUR Brno (BVV Brno, 12. – 15. leden 2006)  
- Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, Pořadatel: BVV Brno 
- 100 m2 vybavený stánek se zázemím (tentokrát v hale „V“) 
- dostatečný prostor pro setkávání členů sdružení 
- prezentace zahrnovala postery jednotlivých členů a mapu SLM 
- materiál: Abecedy, Almanachy (NJ, AJ), leták – Lázeňská místa ČR (ČJ), materiály dodané 

jednotlivými členy sdružení + poskytnuté drobné propagační předměty 
- obsluhu tvořily 2 – 3 osoby (třeboňské lázně) 
- současně probíhala prezentace SLM u samostatného pultu na stánku Czech Tourism.  
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 HOLIDAY WORLD Praha (Výstaviště Praha – Holešovice, 23. – 26. únor 2006)  
- Středoevropský veletrh cestovního ruchu, Pořadatel: Triumf Praha 
- 4 m2 vybavený stánek se zázemím (prezentace v rámci stánku CzechTourismu) 
- prostor pro umístění loga 
- materiál: Abecedy, Almanachy (NJ, AJ), leták – Lázeňská místa ČR (ČJ), materiály dodané 

jednotlivými členy sdružení 
- materiály byly současně prezentovány na stánku třeboňských lázní 
- obsluhu tvořila 1 osoba (třeboňské lázně) 

zahraniční: 
 CMT Stuttgart (18. – 22. leden 2006) 

- Mezinárodní veletrh cestovního ruchu 
- pult v sekci věnované lázeňství a golfu v Polsku, ČR, SR a Maďarsku 
- materiál: Abecedy, Almanachy (NJ) 
- instalaci materiálů zajišťovali zaměstnanci třeboňských lázní samostatně vystavující na stánku 

ČR 
 
Realizace propagačních materiálů SLM, další činnost v oblasti propagace 
lázeňství 
 

 Lázeňská místa ČR 
- nový leták formátu A4  
- shrnutí 36 lázeňských  míst z hlediska léčebných zdrojů, léčebných zaměření a kontaktů členů 

sdružení s jejich umístěním na mapě ČR 
- náklad 30 tis. ks, počet stran: 4 
- realizace: grafické studio Alpha Omega Plzeň  
- materiál vydán: září 2005 

 
 PR aktivity: 

- PR články a rozhovory pro noviny a časopisy (COT business, Všudybyl, TTG, Moje generace, 
Medical Tribune a dalšími) za účelem propagace lázeňství.  

- hlavní partnerství pro vydání diáře velvyslance ČR v Římě pro rok 2006. Součástí diáře je 
prezentace sdružení včetně obrazového materiálu.  

- poskytnutí 200 ks Almanachů v AJ - zastoupení ČSA Libanon pro propagaci lázeňství v arabsky 
a hebrejsky mluvících zemích. 

 
Konferenční  činnost SLM 
 

 Realizace Salonu lázeňství a konference SLM ČR na téma: „Lázeňství a lidé“  
Termín: 6. – 7. 10. 2005 
Místo konání: hotely Sanssouci a Imperial Karlovy Vary 
Spolupořadatel: Imperial a.s. Karlovy Vary, za spolupráce: CzechTourism a Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ČR  
Záštita ministrů doc. Emmerové a Mgr.  Martínka a hejtmana JUDr. Pavla  
Odborný program byl koncipován do 3 bloků na témata: Lázně pro lidi, lázně s lidmi, rozvoj 
lidských zdrojů v lázeňství.  Jako nadstavba nad konferenci byl v rámci spolupráce s Czechtourism 
uspořádán workshop pro ruské lékaře. Společenský večer byl uspořádán v Imperial clubu.  
Konference se zúčastnilo cca 150 hostů. Pro novináře byla uspořádána tisková konference v úvodu 
akce a v závěru press briefing.  
Sborník přednášek konference byl vydán na CD a distribuován všem účastníkům a partnerům, 
přednášky jsou rovněž k dispozici na www stránkách sdružení. 
Na základě p ojektu podaného na CzechTourism se poda ilo získat dotaci ve výši 300 tis. Kč na 
uspo ádání  této akce.  

r ř
ř
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 Příprava realizace Salonu lázeňství a konference SLM ČR 2006  
Téma „Lázně v obci a obec v lázních“  
Termín: 12. – 13. 10. 2006  
Místo konání: Lázně Aurora Třeboň 
Hlavní pořadatel:  SLM ČR 
 

 účast členů SLM jako přednášejících na dalších konferencích svým tématem blízkých lázeňství a 
cestovnímu ruchu 

 
 
Další činnost SLM 
 

 Studijní cesta – francouzské lázně, 22. – 29. 4. 2006 
- návštěva míst a lázeňských zařízení: Baden-Baden, Evian Les Bains, Aix Les Bains, Vichy, 

Lourdy, Bagne De Bigorre, Henday, Dax, Bordoux, Arcachon. 
- pořádáno ve spolupráci s CK Geops Praha 
- účast 30 osob 
 

 Setkávání členů při lázeňských slavnostech dle nabídek jednotlivých 
lázeňských míst  

 
Spolupráce SLM s partnery  
 

 s Ministerstvem pro místní rozvoj   
 s Ministerstvem zdravotnictví    
 Ministerstvem práce a sociálních věcí  
 s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče  ČR 
 se Svazem léčebných lázní ČR 
 s CzechTourism   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovali:   
Jana Vodolánová a Marcel Hule 
04/2006  
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