PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014

Zasedání orgánů SLM
 Sněm - 28. března 2012 - Poděbrady
 Rady
1.
2.
3.
4.

Rada: 09. – 10.1.2014, Janské Lázně
Rada: 27.03. 2014, Poděbrady
Rada: 12.06. - 13.06.2014, Luhačovice
Rada: 04.09.2014 – Lázně Bohdaneč nebo Klimkovice (které mají zájem o
uspořádání rady i semináře v jejich městě !!)

Veletrhy - propagace sdružení
Tuzemské
 GO Regiontour Brno – 16.01. – 19.01.2014 – již proběhl, pod stánkem Agentury
CzechTourism – nízké náklady
 Holiday World Praha – 20.02. – 23.02.2014 – již proběhl, pod stánkem Agentury
CzechTourism – nízké náklady
Zahraniční – možná nabídka CzechTourism
Polsko – nízká cena od CzT, ale město je vzdáleno od ČR zhruba 900 km, což je dost daleko

TC Lipsko – přijatelná cena, přijatelná vzdálenost – zhruba 400 km, ale zatím není znám
termín a v té době pořádáme také konferenci
Ostatní veletrhy jsou mimo Evropu .
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Konference
 Realizace 17. konference SLM ČR na téma: „PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ“ (umět
zargumentovat, že lázeňství je pro region obrovským přínosem, atd…)
Termín: 06. - 07. listopad 2014
Místo konání: dle zaslaných tendrů
K TOMUTO BODU SI PROSÍM PŘIPRAVTE MOŽNÉ NÁVRHY PODTÉMAT A K NIM I MOŽNÉ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ – prosím o spolupráci, poté vše sekretariát zajistí.

Semináře
 Seminář – 05.09.2014 – dvě varianty – Lázně Bohdaneč nebo Klimkovice (dle toho,
kde se bude konat rada SLM)
Téma semináře: „Výměna zkušeností – pozitivní inspirace, výměna zkušeností
z lázeňských míst v období 2010 - 2014“, max. počet přednášejících 8, zde také
prosím o součinnost Vás všech, kteří byste se rádi podělili o pozitiva z Vašich
lázeňských míst
 Seminář – 28.11.2014 – Karlovy Vary
Téma semináře: Transnacionální seminář k zápisu lázeňství do UNESCO (více info
primátor KV – Ing. P. Kulhánek)

Ostatní
 Realizace 10. Studijní zahraniční cesty po lázeňských místech:
Severní Německo – Severní Polsko – 18.05. – 24.05.2014 (více info v samostatném
bodu č. 11)
 Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli – 25.07. – 27.04.2014 – na Toulcově náměstí
bude mít sdružení stánek s propagačními brožurami, po domluvě se členy je možné
zaslat i materiály z lázeňských míst, které mají zpracované – všichni členové jsou
samozřejmě zváni (program viz příloha)
 Festival ochotnických souborů v Litomyšli - 12.06. – 14.06.2014 – sdružení se na
festivalu podílí 20.000,00 Kč
LUHAČOVICKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST, 2. ročník - 12. – 14. června 2014 v Lázeňském divadle
v Luhačovicích
PROGRAM
čtvrtek 12. června 2014 v 19.30 hodin
Divadelní soubor J. K. TYL Brodek u Přerova
BLBEC K VEČEŘI / Francis Veber
Slavná komedie francouzského dramatika a režiséra Francise Vebera již nadchla mnoho diváků po
celém světě. Je plná slovní i situační komiky, gagů a překvapujících rozuzlení.
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V této bláznivé francouzské komedii platí, že "kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá" a "kdo se
směje naposled, ten se směje nejlíp." Proto si dejte pozor, něž někoho prohlásíte za blbce a budete
se chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete na posměch vy sám.
Ocenění:
Představení Blbec k večeři získalo řadu ocenění na krajském festivalu ochotnických divadelních
souborů Hanácký divadelní máj 2013 v Němčicích na Hané, postoupilo na celostátní přehlídku
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 2013, kde skončilo na třetím místě.
pátek 13. června 2014 v 19.30 hodin
Divadlo Hlavina z Radošiny
AKO BOLO / Stanislav Štěpka
Správa o nás.
Ako bolo je štrnásta inscenácia divadla Hlavina.
Táto hra patrí do trilógie Stanislava Štepku, ktorú okrem nej tvoria hry Ako sme sa hľadali a Ako som
vstúpil do seba.
Aj o tom, ako veľké historické udalosti minulého storočia, akými boli vznik Československej republiky,
svetové vojny či nástup socializmu, ovplyvnili viaceré ľudské životy, budú uvažovať a popritom sa aj
usmievať herci spolu s divákmi. Dúfame, že všetci z „Ako bolo“ budete odchádzať so slovami : „dobre
bolo“.
Autor a réžia: Stanislav Štepka
Hudba: Juraj Haško
Choreografie: Kristína Jančovičová
Účinkujú: Ondrej Turan, Martina Krištofová, Matej Močko, Michaela Urbánková, Martin Mihalik,
Natália Bačiková, Boris Bačik, Kristína Jančovičová, Jozef Kučera, Mária Escherová, Marián Oravec
Technická spolupráca: Lukáš Chovanec, Marián Bilený, Adam Mičica, Martin Vičan a Filip Ozimák.
sobota 14. června 2014 v 19.30 hodin
Divadelní spolek Jiří, Poděbrady
NA DRÁTĚ JE KLOKAN / Ladislav Langr
konverzační crazy komedie ze současnosti, odehrává se na české ambasádě v Panůrii. To je nový
a zcela bezvýznamný ministát kdesi na jihu Arabského poloostrova, který se nedávno osamostatnil
a kde Česká republika překvapivě jako jediná země světa otevřela své velvyslanectví. S ohledem na
zanedbatelnost této mise až tak nikomu nevadí, že protekční velvyslanec vůbec není odborníkem na
diplomacii, ale na vzácné brouky, již se v této oblasti hojně vyskytují. Poklidný život změní nečekaný
objev zvláštní energetické hmoty, která na sebe okamžitě přitahuje mimořádný zájem všech
mocností. V tu chvíli však vzniká pro podivínského velvyslance – entomologa - neřešitelný problém.
Komedie se značnou nadsázkou ukazuje takzvanou velkou politiku v nedbalkách a zejména
všeobecně známý fakt, že i za zásadními rozhodnutími mohou být komické či nízké důvody a že
jakákoliv funkce zdaleka ještě není zárukou moudrosti a rozumu.
Ocenění:
Na 65. ročníku přehlídky divadelních komedií Klicperův Chlumec dostalo představení Na drátě je
klokan celkem pět individuálních ocenění:
Cenu za pozoruhodný herecký výkon získali:
Jaroslav Brendl
Martin Daněk
Karolína Lišková
Hlavní hereckou cenu za nejlepší ženský výkon získala Helena Pěchová.
Ladislav Langr získal cenu za režii.
Ocenění z přehlídky Hrádecký divadelní podzim 2012:
ocenění za herecký výkon:
Hana Svobodová
Karel Lhotský
Martin Daněk
cena za režii:
Ladislav Langr
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Rok lázeňské architektury 2014 – (program v příloze) – finanční příspěvek sdružení je ve
výši 10.000,00 Kč



Správa webových stránek – stálá aktualizace – součinnost se všemi členy




Správa facebooku JEDEMEDOLÁZNÍ

2014
leden 2014
 3. PRACOVNÍ SKUPINA pro přípravu novely vyhlášky IS za účasti všech pojišťoven,
(15.1.) – dle zápisu z třetí schůzky nastanou změny v IS, účinnost jaro 2014
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 4. PRACOVNÍ SKUPINA pro přípravu novely vyhlášky IS za účasti všech pojišťoven dohotovit návrh změny znění indikační skupiny VI a VII v IS, účasti Ing. Jiří Houdek,
MUDr. Brádlerová (Lázně Aurora Třeboň)
Vážený pane předsedo,
dovolte mi, abych se s Vámi, vzhledem ke svému odchodu z funkce
ministra, rozloučil a popřál Vám vše nejlepší jak v práci, tak v osobním
životě. Vážím si, že jsem mohl jako člen Rusnokovy vlády alespoň trochu
přispět svým dílem a něco pozitivního pro zdravotnictví vykonat. Hájit
zájmy lékařského stavu i pacientů v českém zdravotnictví není
jednoduchá role, avšak díky vám – kolegům a Vaší práci se nám
společně podařilo vykonat kus dobré práce, a za to bych Vám rád
poděkoval.
Z veřejného prostoru neodcházím a problematice zdravotnictví se budu
věnovat i nadále. Proto věřím, že se budeme mít možnost setkávat, ať už
na odborných fórech či jiných setkáních věnujících se problematice
zdravotnictví.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Martin Holcát
 Zdravotní výbor – účast Ing. J. Houdka
 Workshop – Balneologie a lázeňství – zjištění potenciálu pro spolupráci – Karlovy
Vary
únor 2014
 Pracovní jednání – Ministerstvo zdravotnictví – indikační skupiny II/6 a II/7
 Slavnostní zahájení Roku lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde
partnerem je i SLM ČR
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březen 2013
 jednání - sekce lázní OSZSP za účasti SLL, pojišťoven, MZ – MUDr. Hřebíková



Zápis z rozšířeného jednání sekce lázní dne 18.3.2014
Přítomni: Bc. M. Vacek, V. Horna, J. Horáková
Hosté OSZSP ČR: Bc. D. Žitníková, A. Langfelnerová
Hosté: Ing. J. Houdek, náměstek MMR ČR, Ing. L. Říhová, tajemník SLM ČR, Bc. M. Hule, PR
SLM ČR, Dr. E. Bláha, SLL ČR, MUDr. L. Hřebíková, ředitelka ČIL MZ ČR, MUDr. Gajdáček,
zaměstnanecké ZP.
Program : 1. Situace v Janských Lázních s.p.
2. Aktuální situace z pohledu OSZSP ČR
3. Pohled na situaci v lázních z pohledů pozvaných hostů
Ad. 1 Předsedkyně ZO Janské Lázně informovala o ukončení kolektivního vyjednávání, nyní se
čeká na vyjádření odborové organizace OSPEA. Ve společnosti dochází opět k organizačním
změnám, které vedou k propouštění provozního personálu a navyšování managementu.
Situace v obsazenosti se zlepšuje.
Ad. 2 Podle šetření OS klesala reálná mzda 3x rychleji než průměrná mzda v ČR. Za rok 2013
dosáhla výše 18 600,- Kč. V roce 2013 došlo ke 49 % poklesu počtu klientů ZP. Změny IS pro
rok 2014 přinesou 500 mil. Kč, což je cca 12 tis. klientů. Odhad v počtech klientů v roce 2014
je 71 tis. Vývoj zaměstnanosti je velmi individuální a závisí na schopnostech managementu
lázní. Mezi rekordmany mezi lázněmi patří společnost Lázně Teplice v Č. a.s., která měla
nejvyšší pokles v obsazenosti ( 55%) a také nejvyšší pokles průměrné mzdy (11,9%).
Průměrný pokles pak činil mezi roky 2011 až 2013 49 %. Pokles mezd pak byl v průměru 0,2%.
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Poslední dobou je pak zvýšený tlak na zaměstnance a rostou případy násilí na pracovišti např.
Teplice v Č. a.s. a LL Jáchymov a.s.
Sekce lázní stanovila priority v dalším směřování českého lázeňství.
1. Zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců a odhalování násilí na pracovišti a také
přetěžování.
2. Zachování odbornosti a prosazování vzdělávání v sektoru lázní napříč všemi profesemi.
3. Prosazování účinnějšího dohledu nad poskytováním LP a jasné vymezení LP
4. Podporovat propagaci a osvětu v lázeňství
Zástupkyně OO Janské Lázně byla kooptována do sekce lázní z účinností od 18.3.2014.
Ad. 3 SLL ČR – změny IS vidí jako světlo na konci tunelu odhad výdajů na LP 2013 1,6 – 1,7
mld. V roce 2014 2,2 – 2,4 mld. Kč. Zhoršování podmínek zaměstnanců není v zájmu
zaměstnavatelů. SLL ČR bude usilovat o naplnění slibů ZP o de-limitaci ambulantní péče,
preventivní programy do lázní. Za 2 roky vidí jako další příležitost ke korekci IS.
MZ ČR – termíny vydání novely IS v prvním týdnu měsíce duben 2014. Budou zapracovány
připomínky v IS VI., které navrhuje Mgr. Krása. MZ ČR pracuje na vzdělávacích programech,
ale jsou stále odmítány MŠMT ČR.
SLM ČR – považuje za velký úspěch změny politického rozhodnutí a nadále bude trvat na
prosazování léčebného lázeňství, kde vidí i budoucnost.
ZP – Potvrdil zahrnutí navýšení plateb za LP o 100,- Kč u dospělých a o 200,- Kč u dětí a
dorostu. V současné době jsou rozesílána cenová ujednání jednotlivým lázním. Navýšení
plateb jde do úhrady za léčení. Budoucnost lázní vidí ve včasné rehabilitaci a zaměření se na
rychlé překlady z akutních lůžek na lůžka následné péče.
Všechny zúčastněné strany se dohodli na další spolupráci a zlepšování podmínek lázeňského
sektoru.
Zapsal: Bc. Martin Vacek, řídící sekce lázní

 Roku lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska, kde partnerem je i SLM ČR –
Architektonické bohatství Léčebných lázní Bohdaneč
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