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Zasedání orgánů SLM 
  
� Sněm:  

31. 1. 2003 Poděbrady 
- účast hostů z ČIL a Czechtourism  
- zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2002, zpráva kontrolní komise 
- volba orgánů sdružení – předsedy, rady a kontrolní komise  
- plán činnosti a rozpočet SLM na rok 2003  
- přijetí memoranda 
 

� Rada  
27. -  28. 03. 2003 Františkovy Lázně 
- zahájení přípravy salonu lázeňství a konference SLM 2003, zvoleno téma „České lázeňství a 

Evropa, stanoven termín a místo konání, vytipováni přednášející.  
- rozhodnuto o pořízení nového souboru posterů členů sdružení a o dotisku Almanachu 

lázeňských míst ČR, informace o přípravě dojmového prospektu „České lázeňství – harmonie 
těla a duše“.  

- rozhodnuto o podání žádosti o dotaci z Programu podpory cestovního ruchu    
29. -  30. 05. 2003 Poděbrady 
- jednání rady se uskutečnilo v rámci programu  festivalu „Křišťálové srdce 2003“, účast  členů 

rady na programu festivalu 
- pokračování příprav konference a salonu lázeňství, informace  o výsledku jednání ve  

Fr. Lázních, upřesněn časový harmonogram, oslovení přednášejících  
- aktuální informace  
24. -  25. 07. 2003 Luhačovice 
- informace o pokračování v přípravách konference a salonu lázeňství, převzetí záštity ministrů, 

oslovení přednášející a témata přednášek, způsob přihlašování…  
- informace o výsledku jednání hodnotitelské komise Státního programu podpory cestovního 

ruchu, informace o výsledku žádosti SLM o dotaci z podprogramu č. 4  
- účast předsedy Svazu léčebných lázní dr. Plachého, diskuse o spolupráci      
11. -  12. 09. 2003 Lázně Bohdaneč 
- poslední organizační upřesnění konference a salonu lázeňství  
- aktuální informace o Programu podpory  CR, o SROP 
- diskuse o spolupráci s vysokými školami 
27. -  28. 11. 2003 Třeboň. 
- zhodnocení konference a salonu lázeňství, náměty pro další ročník  
- zhodnocení spolupráce se SLL a ostatními institucemi v lázeňství 
- zhodnocení prezentace SLM na veletrhu MEFA, rozhodnutí o prezentacích na Regiontour a 

Holiday 
- diskuse o výši členských příspěvků SLM, návrh na jejich zvýšení 
- dotační možnosti státu a Evropy – informace z MMR 
- informace o připravovaném  TV cyklu Česká republika lázně v Evropě.  

Rada se rovněž sešla před jednáním Sněmu k přípravě jeho jednání, a to 30. 1. 2003 v Poděbradech.  
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Kromě výše uvedených oficiálních zasedání se členové rady scházeli operativně během celého roku 
k řešení aktuálních otázek.  
Zápisy z jednotlivých jednání je možné vyžádat u J. Vodolánové (Město Třeboň). 
 
Prezentace SLM na veletrzích a výstavách  
  
� REGIONTOUR Brno (BVV Brno, leden 2003)  

− mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, pořadatel: BVV Brno 
− samostatná expozice SLM  
- uspořádání semináře „Etika a estetika v lázeňství“ 

� HOLIDAY WORLD Praha (Výstaviště Praha – Holešovice, únor 2003)  
– středoevropský veletrh cestovního ruchu, pořadatel: Triumf Praha 
– prezentace SLM v rámci expozice CzechTourism  

� EVROPSKÁ ODBOROVÁ KONFEDERACE Praha (Kongresové centrum Praha, 
květen 2003) 
-     pořadatel: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Praha 
− samostatná expozice SLM  

� SALON LÁZEŇSTVÍ (kolonáda Solný a luční pramen, říjen 2003) 
- probíhající souběžně s konferencí SLM, pořadatel: SLM ČR 

� MEFA  Brno (BVV Brno, listopad 2003) 
- mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie, pořadatel: BVV Brno 
− samostatná expozice SLM. 

Personální obsazení zajistili pracovníci obchodního oddělení Lázní Aurora s.r.o. Třeboň.  
 
Realizace propagačních materiálů SLM, další činnost v oblasti propagace 
lázeňství  
  
� Soubor propagačních posterů členů SLM 
- barevné postery s fotografiemi formátu 90 x 120 cm typickými pro dané město či obec s uvedením 

znaku města či obce a kontaktu na webové stránky 
- do projektu se zapojilo 24 členů sdružení, celkem vyrobeno 48 ks   
- financováno jednotlivými městy a obcemi, nyní v užívání sdružení  za účelem prezentace    

Realizace zakázky: Grafické studio OKO Sokolov   
� Dojmový prospekt „České lázně – harmonie těla a duše“ 
- materiál evokující převážně obrazově pocit z českých lázní obecně, založen na kvalitních 

fotografiích s heslovitými texty.  Obsahem materiálu jsou základní prvky českého lázeňství: léčba, 
architektura, sport, kultura, volný čas.    

- vydán v 5 jazykových mutacích (čj, nj, fj, aj, rj), náklad 33 tis. ks   
Realizace zakázky:  Grafické studio OKO Sokolov     

� II. vydání Almanachu lázeňských míst  
- materiál informativního charakteru - aktualizace údajů a doplnění o nové členy  
- vydán ve 2 jazykových mutacích (čj, nj), náklad 6 tis. ks  

Realizace zakázky:  Reklamní studio Aa Sedlec u Mostu.    
Na základě žádosti o dotaci z podprogramu č. 4 „Podpora prezentace České republiky jako destinace 
cestovního ruchu“ vyhlášeného  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR získalo SLM částku ve výši 375 tis. 
Kč na akci „Tvorba propagačních materiálů  českého lázeňství – 2. fáze“.  
 
Konferenční  činnost SLM 
  
� 6. konference SLM ČR ve Františkových Lázních  /Sadová kavárna/ 

ve dnech 2. – 4. 10. 2003 na téma: „Lázně a Evropa“. Hlavními pořadateli byly Sdružení 
lázeňských míst ČR, Město Františkovy Lázně a Lázně a.s. Františkovy Lázně ve spolupráci 
s Czechtourism a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, pod záštitou   ministrů 
Cyrila Svobody, Pavla Němce a Marie Součkové.  
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První den 2. 10. vyslechli účastníci přednášky k tématu „Lázně a Evropa“.  Mezi přednášejícími  
byli: MUDr. Michael Vít (náměstek ministryně zdravotnictví ČR, hlavní hygienik), Ing. Jiří Houdek 
(Město Třeboň, starosta; Sdružení lázeňských míst ČR, předseda), Ing. Hana Heyduková (Lázně 
a.s. Františkovy Lázně, ředitelka),   Reinhard Petry (Evropský svaz lázní, projektový manažer),  
MUDr. Roman Salamanczuk (Evropský svaz lázní, vice-president), Ruud van Enk (Delegace 
evropské komise v ČR, vedoucí Investiční sekce), Ing. Daniela Zachystalová (Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, sekce cestovního ruchu), Ing. David Gladiš (CzechTourism, ředitel), Ing. Martin 
Keprta (Ministerstvo zdravotnictví ČR, ředitel Českého inspektorátu lázní),  Christoph Flämig 
(Město Bad Elster (SRN), starosta),  MVDr. Antonín Plachý (Svaz léčebných lázní ČR, předseda),  
Doc.MUDr.Martin Bojar, Csc. (FNM a 2.LF UK Praha, vedoucí Neurologické kliniky dospělých),  
MUDr. Hana Hornátová (Lázně Jáchymov, samostatný lékař, konziliář), Ing. Karel Nejdl, CSc. 
(Vysoká škola hotelová Praha, prorektor pro zahraniční styky a vědu), Ing. Lena Mlejnková 
(Vysoká škola ekonomická Praha, odborný asistent), Ing. Jitka Müllerová (Vysoká škola 
ekonomická Praha, absolventka), RNDr. Jiří Schlanger (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 
ČR, předseda).   
Druhý den měli účastníci možnost přijmout pozvání ke kulatým stolům na téma “Wellness 
v lázeňství“ a „Zaměstnanci a zaměstnavatelé v EU“, pro další zájemce byl připraven seminář 
„Balneologie a balneotechnika“.   
Společenský večer byl připraven v prostorách INGO CASINO a.s.    
V rámci doprovodného programu absolvovali zájemci prohlídku hradu Seeberg, města Františkovy 
Lázně, lázní či mohli využít nabídky léčebných procedur v Luisiných lázních.  Někteří se zúčastnili 
koncertu operních a operetních melodií v místním  Divadle B. Němcové.  
Poslední den konference byl věnován návštěvě lázní v Sybillenbad a Bad Elster.   
Konference se zúčastnilo cca 150 účastníků.  Pro novináře byla uspořádána tisková konference 
v úvodu akce a na závěr press briefing.  
Na základě projektu podaného na Czechtourism se podařilo získat dotaci ve výši 300 tis. Kč  na 
uspořádání této akce.    
 

Spolupráce SLM s partnery 
  
� Ministerstvo pro místní rozvoj při  vyhodnocení žádostí o dotace z Programu podpory 

cestovního ruchu (ing. Houdek členem hodnotitelské komise),  prosazování  programu do dalších 
let.   

� Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní  
� VZP a další zdravotní pojišťovny za účelem zajištění pevného místa v placené zdravotní 

péči.  
� CzechTourism  na prezentačních a výstavních akcích.  
� Svaz léčebných lázní /spolupráci se nepodařilo úspěšně navázat, a to i přes deklarace nového 

předsedy představenstva a přes usnesení valné hromady SLL/. 
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Zasedání orgánů SLM 
  
� Sněm:  

04. 06. 2004 Poděbrady 
- účast hostů   
- zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2003 a I. pololetí 2004, zpráva kontrolní komise 
- plán činnosti a rozpočet SLM na rok 2004 a I. pololetí 2005  
- prezentace projektu „Česká republika, lázně v Evropě“. 
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� Rada  
29. -  30. 01. 2004 Karlovy Vary  
- projednána účast SLM na veletrzích 
- zahájena příprava konference v K. Varech 
- aktuální otázky z činnosti SLM 
04. – 05. 03. 2004 Jeseník, Lipová - lázně 
- informace o účasti SLM  na veletrzích Regiontour a Holiday World 
- příprava Sněmu  
- pokračování příprav konference  
- informace a následná diskuse k možnostem strukturálních fondů    
- aktuální informace z činnosti SLM 
13. 05. 2004 Praha  
- příprava Sněmu, projednání jednotlivých podkladů k bodům programu   
- příprava odborného programu konference 
- informace k Programu podpory CR, výsledky 

 
Prezentace SLM na veletrzích a výstavách  
  
� REGIONTOUR Brno (BVV Brno, leden 2004)  

- mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 
- samostatná expozice SLM  
Pořadatel: BVV Brno  

� HOLIDAY WORLD Praha (Výstaviště Praha – Holešovice, únor 2004)  
- Středoevropský veletrh cestovního ruchu  
- samostatná expozice + prezentace v rámci expozice CzechTourism 
Pořadatel: Triumf Praha 

� PRAGOMEDICA Praha (Výstaviště Praha – Holešovice, duben 2004)  
- mezinárodní zdravotnický veletrh 
- prezentace v rámci sekce „Lázeňství a cestovní ruch“, společně se Svazem léčebných lázní a      

Ministerstvem pro místní rozvoj.   
Pořadatel: Incheba Praha  

Personální obsazení zajistili pracovníci obchodního oddělení Lázní Aurora s.r.o. Třeboň.  
 
Realizace propagačních materiálů SLM, další činnost v oblasti propagace 
lázeňství  
  
� Příprava nových webových stránek  

Realizace zakázky: Grafické studio OKO Sokolov a WV marketing s.r.o. České Budějovice 
     /sponzorsky/ 
 
Konferenční  činnost SLM 
  
� Salon lázeňství a konference SLM ČR na téma: Lázeňství a finance“ 

připravovaný na termín 7. – 8. 10. 2004 v Karlových Varech. Pořadateli jsou: SLM ČR, Město 
Karlovy Vary, Lázeňský hotel Imperial, ve spolupráci s Czechtourism a Odborovým svazem 
zdravotnictví a sociální péče ČR. Potvrzena záštita ministrů zdravotnictví, pro místní rozvoj a 
financí.  
V době od ledna do června probíhají přípravné práce.   
Předpokládaná finanční účast CzechTourism ve výši 300 tis. Kč.  
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Spolupráce SLM s partnery 
  
� Ministerstvo pro místní rozvoj při  vyhodnocení žádostí o dotace z Programu podpory 

cestovního ruchu (ing. Houdek členem hodnotitelské komise), prosazování  programu do dalších 
let.   

� CzechTourism na prezentačních a výstavních akcích.  
 
 
květen 2004 
Jana Vodolánová  


