
                             
 

                                                           
 

 

  

Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci 
s agenturou CzechTourism, Lázněmi Aurora, a.s. a městem Třeboň 

pořádají 

 



2. SEMINÁŘ SLM ČR 
LÁZNĚ AURORA, a.s. TŘEBOŇ 

8. června 2012, 10. – 16.00 hodin 
 

 

Partneři akce:        

     
 

 

 

Mediální partneři: 
 

              
 

 

 



 

Program semináře 
 

Pozvaní hosté: 

Ing. Rostislav Vondruška – ředitel ČCCR CzechTourism 
Ing. Iveta Jakoubková - oddělení marketingové komunikace, produktový specialista lázeňství ČCCR CzechTourism 
Firma MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. – vystoupení krátké prezentaci o společnosti a jejich produktech a službách, které mohou nabídnout 
 

Program jednodenního semináře, který se uskuteční v Třeboni v Lázních Aurora dne 8. června 2012 od 10. do 16.hod. 

Během  semináře je zajištěno občerstvení 
 

 

 

Seminář proběhne formou panelové diskuse,  moderované Václavem Žmolíkem ( Český rozhlas 1 – 
Radiožurnál).  

Hlavním tématem bude výměna zkušeností lázeňských míst v oblastech: 
 

 Synergický efekt lázní a města, městyse či obce; 
přednášející: Ing. Lena Mlejnková - VŠE Praha 
 

 Zahraniční klientela – podpora zahraničních pojišťoven, spolupráce se zahraničními pojišťovnami; 
přednášející: Ing. Martin Plachý - viceprezident SLL, ROYAL SPA, lázeňské hotely   
 

 PR lázeňství v médiích; 
přednášející: Ing. Michaela Severová – výkonná ředitelka sdružení Českého dědictví UNESCO 

 



 Vyhlášky a bezpečnost města, Městská policie,, kamerové systémy, drogová problematika; 
přednášející: Bc. Marcel Vlasák- velitel Městské policie Karlovy Vary,  Jiří Vacek – protidrogový specialista, 
bývalý náměstek Ministerstva vnitra 
 

 Podpora podnikatelských aktivit – služby místního cest.ruchu; 
přednášející: Ing. Jiří Houdek – předseda SLM ČR, starosta města Třeboně 
 

 Zapojení lázeňského subjektu do života města; 
přednášející: Ing. Květoslava Jeníčková – starostka města Lázně Bohdaneč 
 

 Oživení historických center města; 
 přednášející: Jana Vítková, Josef Klabeček – projektoví  manažeři města Třeboně 
 

 Destinační management. 
přednášející: Ing. Eliška Koričarová – Destinační management Český Krumlov 
 

K panelové diskusi si prosím připravte různé příspěvky k bodům navrženým do diskuse. 
 
Organizační zajištění: 
 
 Vaši účast prosím potvrďte nejdéle do 4. června 2012 na sekretariát SLM ČR (slmcr@seznam.cz, tel. 606 063 145 Lucie Říhová, 

www.jedemedolazni.cz); 
 V případě zájmu Vás zveme také o den dříve tj. 7. června 2012 na cyklovýlet  po Třeboňsku a poté s posezením na Pergole u Sv. Víta či 

za nepříznivého počasí v restauraci Top-Spin. V případě Vašeho zájmu zajistíme ubytování v Lázních Aurora Třeboň. Vaši účast 

potvrďte nejdéle do 18. května 2012 na e-mail; 
 Parkování zdarma na parkovišti. 

mailto:slmcr@seznam.cz

