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Zasedání orgán ů SLM 
 
� Sněm  

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. 
 

       26. 1. 2007 v Poděbradech 
             - Volba nových orgánů sdružení. 
              Předseda:   Ing. Květoslava Jeníčková – starostka Lázní Bohdaneč  
              Rada:    

1. jižní Čechy:   Třeboň  - starosta PaedDr. Jan Váňa  
2. střední Čechy:  Poděbrady - místarostka Ing. Jiřina Soukupová   
3. severní Čechy:  Lázně Libverda - starosta Ing. Jan Pospíšil   
4. východní Čechy:  Lázně Bohdaneč - starostka Ing. Květoslava  Jeníčková   
5. severní Morava:  Klimkovice - starosta Ing. Pavel Malík   
6. jižní Morava:   Luhačovice - místostarosta Mgr. Roman Lebloch   
7. západní Čechy:  Karlovy Vary - náměstek primátorky Jan Balek   
8. západní Čechy:   Mariánské Lázně - 1.místostarosta Jiří Chval    

             Kontrolní komise:  
1. Janské Lázně  - starosta Ing. Václav Němec (předseda)  
2. Osečná  - místostarostka Jarmila Bláhová (člen)   
3. Lipová-lázně - starosta Ing. Lubomír Žmolík (člen)  

 
 

� Rada  
22. 6. 2006 v Praze    

- V návaznosti na závěr z jednání rady v květnu v Poděbradech byl členům rady 
předložen návrh odborného programu konference – s uvedením předběžných 
témat a jmen přednášejících 

- Rada SLM souhlasí s navrženým odborným programem konference SLM ČR 
„Lázně v obci a obec v lázních“, Současně souhlasí s uzavřením smlouvy 
s CzechTourism týkající se poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300 tis. Kč. 

- Rada byla informována o průběhu jednání k lázeňským statutům, které se 
uskutečnilo 13. 6. na ČIL za účasti MUDr. Drymla, JUDr. Durajové a Ing. 
Janovské  (za ČIL) a Ing.  Houdka, Ing. Chytila a p. Turečka (za SLM). 
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24. – 25. 8. 2006 v Klimkovicích 
- Informace o výsledcích jednání na Ministerstvu zdravotnictví – lázeňské statuty, 

lázeňský zákon.  Ing. Houdek informoval o jednání na MZ-ČIL dne 18. 7. 2006, 
kterého se zúčastnili za SLM: Ing. Houdek, Ing. Chytil a Mgr. Novák a za MZ 
JUDr. Durajová, Ing. Janovská a Ing. Holub. 

- Přijetí nových zásad pro přípravu nových statutů lázeňských míst  
- Příprava studijního zájezdu pro rok 2007, schválení návrhu na cestu do Polska, 

(Ukrajiny) 
- Příprava a realizace nového propagačního materiálu: Lázeňská místa ČR, 37 listů 

+ desky. 
 

15. 2. 2007 v Praze  
- Aktuální situace v lázeňství – Dr. Schlanger  - informoval o tom, že ČIL uvažuje 

nad zpřísněním režimu, který se týká poskytovatelů lázeňské péče. 
- Rada města souhlasí se zařazením  konference SLM do programu v rámci 2. 

ročníku Karlovarského týdne konaného v termínu 3. – 7. 10. 2007. Současně 
souhlasí s tématem konference, které zní „Perspektivy lázeňství“. 

- Rada schvaluje změnu plánu poznávacího zájezdu s tím, že se bude konat 
v termínu 17. – 20. 5. 2007  a bude cílen do Rakouska. Rada současně ukládá 
zajistit zpracování  konkrétní nabídky a předložit ji ke schválení radě. 

- Rada bere na vědomí informaci o stavu naplňování aktivit schválených v rámci  
plánu činnosti SLM na období červen 2006 – červen 2007.  Současně ukládá 
členům rady připravit si  návrhy na období nadcházející v termínu do zasedání 
rady 19. 4. 

 
 

19. 4. 2007 v Třeboni  
- Aktuální informace ze SLM - CzT zvýšil pro letošní rok příspěvek na konferenci 

SLM v Karlových Varech na 400 tis. Kč. Na základě dohody podepsána smlouva 
z CzT.  

- 10. 4. proběhla schůzka v Karlových Varech ohledně přípravy konference 
v návaznosti na spolupráci v rámci Karlovarského týdne. Ze strany SLM se 
schůzky zúčastnil Ing. Chaloupka. 

- Předložen návrh programu a přednášejících v blocích konference v KV, 
„Perspektivy lázeňství. Předložen návrh doprovodných programů a 
společenského večera. 

- Návrh rady: neměnit současný počet členů rady. Pokud nebude návrh 
podporován sněmem SLM, předložit návrh na možnost hlasování za navýšení o 
jednoho člena rady ze Severomoravského a Jihomoravského kraje. 

 
Prezentace SLM na veletrzích a výstavách 
 
Tuzemské: 
� Wellness Balnea Praha (5. - 8. 10. 2006) 

- Výstava spojena s veletrhem o bydlení, tudíž 3-4x vyšší, oproti roku 2005. Umístění 
stánku v nejnavštěvovanější krajní hale PVA Letňany. Pro SLM vyjednán samostatný 
stánek a prostor na rozmístění všech posterů lázeňských míst. 

- Využití materiálů členů sdružení a materiálů sdružení 
- Výstava personálně zajištěna z Lázní Aurora a Berta s.r.o. Třeboň 
 

� GO + REGIONTOUR Brno (BVV Brno, 11. – 14. 1.  2007)   
- Mezinárodní veletrh turistických možností v regione ch, Po řadatel: 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 
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- 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.  
 

 
� HOLIDAY WORLD Praha (Výstavišt ě Praha – Holešovice, 15. – 18. 2. 2007)   

- Středoevropský veletrh cestovního ruchu, Po řadatel: 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),  
- obsluhu tvořila 2 osoba (třeboňské lázně) 

 
zahrani ční: 
� CBR Mnichov (22. – 26. 2. 2007) 

- Mezinárodní veletrh cestovního ruchu 
- Nepřímá účast na stánku CzechTourismu umístění materiálů sdružení v NJ 
- Almanachy a Abecedy v NJ 

 
Realizace propaga čních materiál ů SLM, další činnost v oblasti propagace 
lázeňství 
 
� Realizace propaga čního materiálu: Láze ňská místa ČR 

- nový rozsáhlý materiál - desky + 37 listů členů sdružení ve  formátu A4  
- shrnutí 36 lázeňských  míst z hlediska léčebných zdrojů, zajímavostí a možností 

vyžití, léčebných zaměření a kontaktů členů sdružení s jejich umístěním na mapě ČR 
- 37 listů jednotlivých míst 
- náklad 37 tis. ks listů, 5tis. ks desek s chlopněmi (1x desky + 37 listů) 
- realizace: grafické studio Alpha Omega Plzeň  
- materiál vydán: září-říjen 2006 

 
� PR aktivity:  

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

- Partner veletrhu Wellness Balnea Praha 2006  
- Poskytování materiálů sdružení a informací o lázeňství a lázeňských místech 

jednotlivcům z ČR a zahraničí 
 

Konferen ční  činnost SLM 
 
� Realizace Salonu láze ňství a konference SLM ČR na téma: 
     „Lázn ě v obci a obec v lázních“  

Termín: 12. - 14. 10. 2006 
Místo konání: Lázně Aurora s.r.o. Třeboň 
Spolupořadatel: Město Třeboň, za spolupráce: CzechTourism a Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ČR  
Záštita hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník  
Odborný program byl koncipován do 4 bloků. Jako nadstavba nad konferenci byl v rámci 
spolupráce s Czechtourism uspořádán workshop pro německé lékaře. Společenský 
večer byl uspořádán v Restauraci Harmonie.  
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. 
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Na základě projektu podaného na CzechTourism se podařilo získat dotaci ve výši 300 tis. 
Kč na uspořádání  této akce.  

 
 

� Příprava realizace Salonu láze ňství a konference SLM ČR 2007  
Téma „Perspektivy lázeňství“  
Termín: 4. - 5. 10. 2007  
Místo konání: Imperial Karlovy Vary, Thermal  
Hlavní pořadatel:  SLM ČR v rámci Karlovarského týdne 
Na základě projektu podaného na CzechTourism se podařilo získat dotaci ve výši 400 tis. 

     Kč na uspořádání  této akce. 
 

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

 
 
Další činnost SLM 
 
� Realizace studijní cesty – Rakouská wellness, 17. –  20. 5. 2007 

- návštěva míst a wellnesscenter: Bad Geinberg, Bad Golling, Baden, Bad Felsen - 
Gmünd 

- pořádáno ve spolupráci s CK Quicktour České Budějovice 
- účast 25 osob 
 

� Setkávání členů při lázeňských slavnostech dle nabídek jednotlivých láze ňských 
míst  

 
Spolupráce SLM s partnery  
 
� s Ministerstvem pro místní rozvoj   
� s Ministerstvem zdravotnictví    
� Ministerstvem práce a sociálních v ěcí  
� s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální pé če  ČR 
� se Svazem lé čebných lázní ČR 
� s agenturou CzechTourism   
 
 
 
Zpracovali:   
Zdeněk Chaloupka a Marcel Hule 
05/2007  


