PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015

Zasedání orgánů SLM
 Sněm - 27. března 2015 - Poděbrady
 Rady
1.
2.
3.
4.

Rada:
Rada:
Rada:
Rada:

08.01.2015, Praha (před volebním sněmem)
26.03. 2015, Poděbrady
04.06. - 05.06.2015, St. město Karlovy Vary
01.10.2015 – St. město Teplice

Veletrhy - propagace sdružení
Tuzemské
 GO Regiontour Brno – 15.01. – 18.01.2015
 ITF Slovakiatour – 29.01. – 01.02.2015
 Holiday World Praha – 19.02. – 22.02.2015
Zahraniční – dle možné nabídky CzechTourism a dle finančních prostředků sdružení

Konference
 Realizace 18. konference SLM ČR na téma: ??
Termín: 12. - 13. listopad 2015
Místo konání: dle zaslaných tendrů
K TOMUTO BODU SI PROSÍM PŘIPRAVTE MOŽNÉ NÁVRHY TÉMAT I PODTÉMAT A K NIM I
MOŽNÉ PŘEDNÁŠEJÍCÍ – prosím o spolupráci, poté vše sekretariát zajistí.

Semináře
 Seminář – 02.10.2015 – St. město Teplice
Téma semináře: ?? (po dohodě na radě), max. počet přednášejících 8, zde také
prosím o součinnost Vás všech
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Ostatní
 Realizace 10. Studijní zahraniční cesty po lázeňských místech:
Severní Německo – Severní Polsko – 24.05. – 30.05.2015 (více info v samostatném
bodu č. 10)
 Mezinárodní vědecká konference – Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu
– 09. – 10.4.2015 - Tábor
 České lázně na rozcestí – pořádá C.O.T. – 14.04.2015 – Praha – pozvánka rozeslána
dne 23.3.2015 všem členům
Témata:
Statistiky a hospodářské výsledky hovoří o tom, že loňský rok přinesl tuzemským lázním
kýžený obrat k lepšímu. Bude trend pokračovat i po novele zákona o veřejném zdravotním
pojištění a indikačního seznamu pro lázeňskou péči? Nevytlačí opětovný příliv pacientů z lázní
pracně získané samoplátce? Podaří se resuscitovat lázně, které uplynulé období nepřežily?
Jaký vliv bude mít na naše lázně vývoj ve světě, zejména na ruskojazyčných trzích či v
arabském světě? Odpovědi na tyto a další otázky přinese diskuse během dubnové COTakhle
snídaně věnované problematice lázeňství. Zabývat se budeme také změnami v marketingu
lázní a vývojem jejich vztahu k cestovním kancelářím, zaměříme se na připravované investice
v lázeňských místech a prodiskutujeme rovněž otázky spojené s výší a efektivitou výběru a
využití lázeňských poplatků.

Kdo bude na toto a související témata diskutovat?
O této problematice budou diskutovat zástupci Svazu léčebných lázní ČR, Sdružení
lázeňských míst ČR, vybraní hoteliéři, zástupci cestovních kanceláří, agentury
CzechTourism a dalších institucí.
Panelisté budou v tomto složení:
Atis
SLL
CZT
SLM
Royal Spa
Velichovky

Petr Krč
Eduard Bláha
Jakoubková,
Palatková
Kulhánek
Plachý

 10 denní rádiová kampaň – 11. – 22.05.2015
 Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli – 24.04. – 25.04.2015 – 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
 Festival ochotnických souborů v Litomyšli - 10.06. – 13.06.2015 – sdružení se na
festivalu podílí 20.000,00 Kč (více info v samostatném bodu č. 12)
 Fotbalový pohár mezi lázeňskými městy – Klimkovice – 24. – 26.07.2015
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 Správa webových stránek – stálá aktualizace – součinnost se všemi členy
Správa facebooku JEDEMEDOLÁZNÍ
 Jednání a spolupráce s CzechTourismem – nově vzniklé brožury, jednání
s Ministerstvem zdravotnictví ČR (PLP, lázeňský zákon), jednání s Ministerstvem pro
místní rozvoj – ohledně možnosti dotací pro lázeňská místa a jejich infrastrukturu,
dále Kolegium CR
Zápis z MMR:
Jednání na MMR – možnosti dotací pro lázeňská místa
Místo: MMR Praha
Dne: 19.03. 2015, 14:00 – 15:00 hod.
Účastníci: Klára Dostálová – první náměstkyně ministryně, Zdeněk Semorád – náměstek ministryně,
Petr Kulhánek – předseda SLM ČR, Lucie Říhová a Marcel Hule – sekretariát SLM ČR.
Během setkání prezentovala záměry MMR paní Klára Dostálová, především pro období 2016 – 2020.
Z informací vyplynulo následující:
1. Cestování dostupné všem – probíhá i v letošním roce. Oproti předpokladu bude
pravděpodobně dofinancováno ještě 50 mil. Kč nad plán. Odkaz:
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/ProgramyDotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/ROK-2015PODPROGRAM-CESTOVANI-DOSTUPNE-VSEM
2. Regionální akční plán (RAP) – každý kraj má v prioritách RAP oblast cestovního ruchu.
V rámci RAP tvořeny: Regionální stálé konference.
3. Příprava programu na podporu CR založeném na principu spoluúčasti prostředků z místních
poplatků. Představa.: Pokud lázeňské místo (obec) vynaloží alespoň 50 % vybraných
prostředků z místních poplatků (láz. a rekreační poplatek)na rozvoj CR ve své obci, obdrží
stejnou částku navíc na rozvoj CR. Cílem je motivovat obce, aby místní poplatky využívaly
v duchu rozvoje CR. Samozřejmě proběhne, stanovení, specifikace, co je CR a co je možno
financovat tímto způsobem. Dotaz také na možnost zvýšení LP.
4. Program obnovy a rozvoje venkova – tento program bude stále pokračovat. Oblasti, na které
bude zaměřen: např.: podpora výstavby místních komunikací obcí do 3 tis. obyvatel.
Částečná podpora pro MŠ, ZŠ. Nepočítá se s programy na rozvoj infrastruktury – opravy
náměstí, sportovišť.
Aktuální info k dotacím na stránkách MMR: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-acestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace
Aj aktivity, které se v průběhu roku pro sdružení naskytnou.

Zpracovala:
Lucie Říhová
03/2015
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