
 

Pozvánka 

Senátorský klub KDU-ČSL 

ve spolupráci se Sdružením lázeňských míst ČR 

 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

 

„KONEC ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ…?“ 
 

V pondělí 4. června 2012 od 9.00 hodin  

 Jednací sál Valdštejnského paláce Senátu PČR 

 

Valdštejnské nám. 4, Praha 1 

Vchod recepcí A z Valdštejnské ulice 

 

 

 

PROGRAM: 

8.30 – 9.00  Prezentace 

9.00 - 9.30  Zahájení 

Úvodní slovo:  Doc. JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu PČR 

Mgr. Miluše Horská, senátorka 

Ing. Jiří Houdek, předseda SLM ČR, starosta města Třeboně 
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1.B  L  O  K 
● MUDr. Janka Zálešáková, viceprezidentka Európského zvazu kúpelov, prezidentka 
Asociácie slovenských kúpelov 
„Léčebné lázeňství v Evropě – perspektivy“ 
 
 
● Ing. Arch. Věra Kučová, náměstkyně pro památkovou péči NPÚ v Praze 
„Dochované architektonické a urbanistické dědictví jako významný aspekt 
českého lázeňství“ 
 
● RNDr Jiří Schlanger, 1.Lékařská fakulta-Ústav zdravotnického práva a veřejného 
zdravotnictví, reprezentant ČISOK 
„Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.-obnovení vědy a výzkumu v lázeňství“ 
 
● Doc MUDr. Petr Petr, Jihočeská univerzita, České Budějovice 
„Vliv lázeňské léčby v indikační skupině VII (pohybový systém) na kvalitu života 
a spotřebu léků“ 
 
● MUDr. Ferdinand Polák, náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví 
 
11.00h – 11.30h Občerstvení (Jičínský salonek) 
 
 
2. B  L  O  K 
●Ing. Lena Mlejnková, VŠE Praha 
„S.O.S. České lázeňství“ 
 
●Ing. Pavel Attl, Ph.D, výkonný ředitel vedoucí katedry cestovního ruchu, VŠH Praha 
„Význam lázeňství pro regionální rozvoj“ 
 
●Ing. Milan Sýkora, ředitel, lázně Hodonín 
„Proč ne lázně…“ 
 
●Ing. Rudolf Bubla, výkonný ředitel, předseda představenstva,  Léčebné lázně Bohdaneč, 
a.s. 
„České lázeňství plní poslání a je v dobré kondici, jaká omezení ale ještě unese?“ 
 
12.30 – 13.00h Panelová diskuse 
   Vyhlášení petice 
 
Po ukončení panelové diskuse proběhne tisková konference za účasti senátorů a 

vedení SLM ČR. 
 
 

Cílem konference je informovat politickou reprezentaci o co se ČR připraví 
zánikem lázeňských míst. 

 
Konference je určena členům Parlamentu ČR, zástupcům ministerstva 

zdravotnictví, zástupcům zdravotních pojišťoven a lázeňských zařízení. 
 

 
Upozorňujeme, že počet míst na konferenci je omezen. Prosíme o včasné potvrzení účasti, 

nejpozději do 30.5 2012 na email: klechovap@senat.cz 
Kontaktní osoba: Petra Klechová, tajemnice SK KDU-ČSL, tel. číslo: +420 602 569 765 

 
Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci konference souhlasí s případným 

zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR. 
 


