
 

 

 
 

 
 

     V Třeboni dne 6. května 2011 
Členům  
Sdružení lázeňských míst 
České republiky 
 
 
 
Vážení členové Sdružení lázeňských míst, 
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na  
 

JEDNODENNÍ  SEMINÁŘ 
SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY, 

 
který se uskuteční vLázních Bohdanči, ve Společenském sále Léčebných lázní Bohdaneč, a.s. 
 

dne 14. června 2011 od 10 do 16.00 hod. 
 

Během  semináře je zajištěn coffeebreak a oběd. 
 
Program jednodenního semináře: 
 
 Dopolední část bude věnována těmto obecným tématům: 

 efekty a dopady lázeňství, 
 rozvoj lázeňského CR; 
 ekonomické přínosy lázeňského cestovního ruchu. 

 
Z řad odborníků pro cestovní ruch budou přizváni přednášející z: 
VŠE Prahy (Ing. Lena Mlejnková), ČMKOS ( Jaroslav Zavadil) , SLL (MUDr. Eduard 
Bláha) a MMR(Ing. Jitka Fatková) 

 
  
 Odpolední část proběhne formou panelové diskuse,  moderované Václavem 

Žmolíkem ( Český rozhlas 1 – Radiožurnál). Hlavním tématem bude výměna 
zkušeností lázeňských míst v oblastech:  
 Podpora rozvoje cestovního ruchu; 
 Fungování kultury, sporut aj. v rámci Vašeho lázeňského místa; 



 Zahájení lázeňských sezon; 
 Péče o parky, příměstské lesy..aj; 
 Doprava, parkování v lázeňských zónách; 
 Podpora podnikatelských aktivit – služby místního cest.ruchu; 
 Zapojení lázeňského subjektu do života města; 
 Nové formy pro rozvoj cestovního ruchu města, obce, městyse..; 
 Destinační management. 

 
K panelové diskusi si prosím připravte různé příspěvky z Vašeho města, obce nebo městyse 
k bodům, navrženým do diskuse. 
 
 
 
S pozdravem, na setkání s vámi se těší sekretariát SLM ČR. 
 
 
Za Radu SLM ČR:       
 
Ing. Jiří Houdek    Ing. Květoslava Jeníčková 
 předseda SLM    starostka města Lázně Bohdaneč 
starosta města Třeboň 
 
 
 
Organizační zajištění: 
 

- Vaši účast prosím potvrďte nejdéle do 31.5.2011 na sekretariát SLM ČR. 
 

- V případě Vašeho zájmu zajistíme po skončení programu semináře prohlídku lázní.  
 

- Parkování zajištěno na parkovišti před vchodem do lázní, který je na náměstí vedle 
budovy radnice  (na kruhovém objezdu ve směru na Hradec Králové, ve směru od 
Hradce Králové vlevo při vjezdu na náměstí před kruhovým objezdem).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


