
DRUGI PROLJETNI SUSRETI U KLANJCU 
"Zdravstveni turizam: medicina i kultura", Klanjec, 16.-17. travnja 2010. 

 
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatski liječnički zbor i Grad 

Klanjec organiziraju 16. i 17. travnja 2010. u Klanjcu Druge proljetne susrete 
posvećene zdravstvenom turizmu, kao i povezanosti medicine i kulture u zaštiti i 
unapređenju zdravlja, prevenciji bolesti i poboljšanju kakvoće života. 

U Organizacijskome su odboru: Jasna Gmajnički, Brankica Greblički,  Mira 
Hrbud Kolar,  Tanja Ivek, Goran Ivanišević (voditelj), Ljerka Narančik Gurović,  
Snježana Ricijaš (predsjednica), Ivan Zamuda i Mladen Županić. 

Susreti okupljaju vodeće hrvatske i mjesne stručnjake za spomenuta 
područja, među kojima su i zagrebački sveučilišni profesori Vesna Lelas, Stjepan 
Pepeljnjak, Ankica Senta Marić, Inga Lisac i Vladis Vujnović, a doći će i prof. 
Pal Narancsik iz Slovenije. 

U petak će biti govora o zdravstvenom turizmu, kulturnom turizmu,  
speleoterapiji, korištenju niskih temperatura u očuvanju bioaktivnih sastojaka 
hrane, utjecaju plijesni na zdravlje, prirodnim mineralnim vodama, jezerima u 
zdravstvenom turizmu, likovnoj koloniji u lječilišnom mjestu i mramornim 
kupkama. 

U subotu ćemo čuti o Hrvatskom zagorju kao destinaciji, Varaždinskim 
toplicama i njezinom Josipovom hotelu, kakvoći zraka i zdravom življenju u 
Klanjcu i Hrvatskom zagorju, znamenitim Klanjčanima, klanječkom 
ljekarništvu, ekološkom značaju Cesarske gore, Svetom Križu Začretju, Ruđeru 
Boškoviću, Muzeju krapinskih neandertalaca, utjecaju prirode  na duševno 
zdravlje stanovnika velikih gradova, povezanosti smetnja metabolizma s 
globalnima agresivitetom, a skup će završiti izlaganjem o Klanjčanu pateru 
Marijanu Gajšaku. 

Bogat društveni program uključuje: u petak, 16. travnja,  razgled Klanjca u 
15.00 sati, koncert sopranistice Josipe Lončar u crkvi Navještenja Blažene 
Djevice Marije u 19.30, te u 20.00 sati domjenak u klanječkoj pelnici.  

U subotu se, 17. travnja, u 13.30 sati organizira prodajna izložba slika s 
likovne kolonije “Kistom za Cesargrad”, čiji je prihod namijenjen konzervaciji 
zidina Cesargrada. Potom slijedi zajednički ručak u 14.30 sati.  

U nedjelju, 18. travnja, organizira se od 10.00 do 16.30 sati, stručni izlet  
“Romantičnom dolinom Sutle“ (Klanjec - Kumrovec - Miljana - Zelenjak s 
ručkom i obilaskom poučne geološke staze i kapelice Majke Božje Snježne). 

 
Za Organizacijski odbor 

Snježana Ricijaš, v.r. 
Prim. dr. Goran Ivanišević, v.r. 

 


