Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1999
3. volební období

PO Z VÁ N KA
na 12. schůzi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
výjezdní zasedání do Františkových Lázní

ve dnech 27. – 28. ledna 1999

Návrh programu:
27. ledna
8.00
11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.30

14.00 – 15.00
15.00 - 18.30

18.30 - 19.30
20.00 - 21.30

odjezd autobusem z Prahy - Malostranské náměstí (v případě
individuální dopravy platí příjezd do Františkových Lázní v 11.30 hod.)
příjezd do Františkových Lázní
ubytování + nabídka komplexního laboratorního vyšetření a možnost
odborné konzultace s lázeňským lékařem
oběd se starostkou a místostarostou města a vedením Lázní a.s.
Libuše Chrástová – starostka
ing. Milan Klabouch – místostarosta
MUDr. Roman Salamanczuk – generální ředitel Lázní a.s.
ing. Hana Heyduková – obchodní ředitelka Lázní a.s.
prohlídka města a Lázní a.s.
jednání s představiteli Svazu léčebných lázní
MUDr. Roman Salamanczuk – generální ředitel Lázní a.s., předseda
MUDr. Z. Machálek – generální ředitel Priess lázní Jeseník,
místopředseda
Ing. V. Zapletal – obch. nám. Léč. Lázní Jáchymov, místopředseda
MUDr. S. Široký – ředitel Imperial Karlovy Vary
MUDr. J. Bican – ředitel Bertiny lázně Třeboň
Ing. J. Krůžela – generální ředitel Lázní Luhačovice a.s.
Jednání se také zúčastní ing. Houdek – předseda Sdružení lázeňských
míst z Třeboně
téma: prezentace lázeňství, současná situace a návrhy pro budoucnost,
lázeňský zákon
večeře
divadelní představení, příp. volno

28. ledna
7.00 - 9.00

léčebné procedury, masáže, koupele, slatinné zábaly apod. z nabídky

7.00 - 10.00
10.00 – 11.30

11.30 – 13.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00

16.00 - 16.30
16.30
20.00

Lázní a.s.
snídaně (průběžně)
jednání výboru
téma: problém prostituce z hlediska zdravotnictví za účasti
dermatovenerologa – uvede prof. MUDr. Vladimír Resl, Csc.-předseda
České dermatovenerologické společnosti
téma: nezaměstnanost v okrese, zaměstnávání občanů cizích států v ČR,
zaměstnávání našich občanů v SRN
oběd
jednání výboru
téma: sociální a zdravotní služby v regionu
ing. Michael Karas – přednosta OkÚ
MUDr. Jaroslav Dvořák – okresní zdravotní rada
Ing. Karel Sviták – ředitel okresní nemocnice
Ing. Václav Jakl – starosta Chebu
Ing. Taťána Kryslová – ředitelka OP VZP
tisková konference
předpokládaný odjezd
předpokládaný příjezd do Prahy

V Praze 18. 12. 1998

Ing. Zdeněk Š k r o m a c h , v.r.
předseda výboru

Doprovodné informace:
 v hotelu Tři Lilie je zajištěno 22 pokojů (včetně bezbariérového)- ubytování hlaste přímo do
recepce na telefon/fax: 0166 / 542 415
 parkování je zajištěno v hlídaném prostoru technických služeb asi 200 m od hotelu
 na divadelní představení do místního divadla Vás zve Váš kolega MUDr. Jan Svoboda, který
zde vystupuje již deset let
Veškeré dotazy, podněty, připomínky či přání adresujte prosím na tajemníka VZSP ing.
Papouška, nebo na poslaneckou kancelář ODS v Chebu.
Kontakt: Poslanecká kancelář ODS
nám. Krále Jiřího 33
350 01 Cheb
tel./fax: 0166 / 42 30 98
mobil: 0603 / 485 586
V Chebu dne 15.12.1998

Zpracoval: Josef Týma
asistent poslance

