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Hlasový průvodce po
Mariánských Lázních
Moderní doba si žádá moderní
prostředky i v cestovním ruchu. Proto
si Městské infocentrum připravilo pro
návštěvníky města moderní formu
procházky s průvodcem. Využijí ji majitelé tzv. chytrých telefonů či tabletů,
kteří si jednoduše stáhnou aplikaci
SmartGuide do svého přístroje a již
se mohou vydat na prohlídku městem
bez nutnosti dalšího připojení k internetu. Průvodce uvítáte i v případě, že
k vám přijeli vaši známí či příbuzní
a vy jim chcete ukázat své město.
Možná že i vy sami se dozvíte něco
nového z poutavého vyprávění
o slavných počátcích světoznámých
lázní.
Aplikace nezabere více jak 40 Mb
a je volně dostupná pro telefony
s operačním systémem Android na
adrese: http://play.google.com/.
Stažení aplikace je zdarma. Od roku
2015 je průvodce dostupný v češtině,
od začátku letošního roku je v provozu

i německá verze. Plakát s odkazem
ke stažení je možné umístit i na recepce hotelů a umožnit tak hostům
stáhnout si průvodce přímo v místě
ubytování.

V případě zájmu o spolupráci na
dalších jazykových mutacích či dalších
druzích procházek se neváhejte obrátit
přímo na kancelář infocentra.
Odkaz na stažení plakátu ZDE

▪▪ člen Asociace Turistických Informačních Center, kategorie A
▪▪ provozovatel: KIS Mariánské Lázně s.r.o.

▪▪ oficiální turistické informační centrum, které splňuje
podmínky určené Czech Tourismem
▪▪ předprodej vstupenek

www.marianskelazne.cz
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Informace z infocentra
Park Boheminium
zahájil sezónu již
4.března 2017

Projekt Partnerství pro individuální cestovní ruch
Mariánskolázeňska

Přijďte si užít krásy zimy v kombinaci
s modely v parku Boheminium.
Poprvé v historii parku máte možnost
návštěvy již během března. V celém
areálu se v tomto časovém období
spojuje příchod jara s odchodem zimy
a tyto nádherné scenérie můžete
spatřit na vlastní oči.

Navíc je připravena řada novinek.
Park rozšířil nabídku suvenýrů,
občerstvení, služby na pokladně,
a především můžete vidět nové modely, které jste si na podzim mnoho
neužili – lovecký zámeček Humprecht
a dokončené statky z malebné vesničky
Holašovice. Celou zimu probíhaly
opravy modelů a všechny miniatury
jsou v perfektním stavu s novými
barvami, všemi funkčními prvky,
a především vizuálně zcela bez chyb.

Můžete také využít slev, které v měsíci
březnu nabízí téměř všechny hotely v Mariánských Lázních, skiareál
Mariánky a další vybrané subjekty ve
městě.
Otevírací doba:
Otevřeno každý den po celý rok, včetně
všech svátků a víkendů.
Po – Ne 10:00 - 18:00
(červenec a srpen 10:00 - 19:00)
Vstupné: dospělí/150 Kč
www.boheminium.cz

www.marianskelazne.cz

Mariánskolázeňsko, o.p.s. je dobrovolný svazek venkovských obcí mikroregionu Mariánskolázeňsko (Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará
Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a Zádub – Závišín).
Předmětem činnosti a cílem Svazku je spolupráce obcí, ochrana a prosazování
společných zájmů v rámci všestranného rozvoje oblasti Mariánskolázeňska. Za
dobu svého působení se Svazku podařilo realizovat celou řadu projektů včetně
těch s přeshraničním dopadem a využít maximálně dostupné dotační tituly.
Proto jsme velmi rádi, že můžeme s tímto Svazkem spolupracovat a také vítáme rozhodnutí zastupitelstva města Mariánské Lázně stát se jeho členem.
Letos byl ukončen jeden z projektů, na kterém jsme se skromně podíleli
a díky aktivitě Svazku tak můžeme turistům i místním obyvatelům nabídnout
nový materiál pro turistiku i poznávání. Jedná se o Projekt Partnerství pro
individuální cestovní ruch Mariánskolázeňska, na který Mariánskolázeňsko
obdrželo v roce 2016 finanční podporu od Ministerstva pro místní rozvoj.
Oblast Mariánskolázeňska má velký potenciál ať už ve formě známých kulturně
historických památek a lázeňských center, ale také jako území bývalých Sudet
s unikátní a zachovalou přírodou a množstvím dosud nezmapovaných
pramenů, které skýtají možnosti výletů do okolí.
V rámci projektu se konala jednání kulatých stolů, která přinesla mnoho zajímavých a důležitých poznatků. Proběhla výměna zkušeností mezi infocentrem
u nás a v bavorském městě Neualbenreuth. Do projektu byly zapojeny také děti
pro získání větší identity s místem, kde žijí.
Výstupem projektu bylo mj. vypracování a vytištění informačních letáčků,
které propagují v různých tematických okruzích krásy a zajímavosti regionu Mariánskolázeňska. Pomocí těchto letáčků se podařilo propojit
tištěné materiály, online propagaci - možnost stažení letáčků online, online propojení s mobilními zařízeními, přímé odkazy na www.mapy.cz, kde
jsou vyznačené zokruhované cyklotrasy a dále zajímavá místa k navštívení,
popsaná na letáčcích. Tyto letáky o velikosti A5, ve čtyřech jazykových verzích (ČJ, NJ, AJ, RJ) jsou zaměřené na rodiny s dětmi i na dospělé turisty
(a cykloturisty). K dispozici jsou na webové stránce www.marianskolazensko.
info. Letáčky mimo jiné naleznete v našem infocentru.
Více informací o činnosti Svazku najdete zde:

www.marianskolazensko.net
www.marianskolazensko.org
www.marianskolazensko.info
Text: TIC Mariánské Lázně za použití zdroje z Mariánskolázeňsko, o.p.s.
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Statistické údaje za rok 2016

V únoru 2017 zveřejnil Český statistický úřad první
předběžné údaje týkající se návštěvnosti města Mariánské Lázně v roce 2016. Připomínáme, že tato čísla se
týkají turistů, kteří přenocovali alespoň 1 noc v hromadných ubytovacích zařízeních. Do této skupiny
se počítají všechna ubytovací zařízení, která mají
nejméně 5 pokojů a současně alespoň 10 lůžek.
V této statistice nejsou zahrnuti jednodenní a tranzitující návštěvníci, ani ti, kteří přenocovali u příbuzných či
známých. Nutno konstatovat, že ve spolupráci s ČSÚ aktualizujeme stav ubytovacích zařízení v našem městě každé
dva roky, nicméně údaje jsou závislé na informační kázni
jednotlivých zařízení.

Nárůst příjezdů i přenocování
a to celkově o 12%
Rok 2016 přináší příjemnou změnu oproti dvěma
předchozím letům, kdy jsme informovali o stabilním poklesu celkového počtu hostů. Nyní vidíme naopak nárůst
příjezdů i přenocování a to celkově o 12%, resp. 9%. Celkem v Mariánských Lázních v roce 2016 přenocovalo 263 059
osob, z toho 83 630 rezidentů (Čechů), což je více než 30%
z celkového počtu. Pokud bychom měli tuto změnu vyjádřit
v číslech, přijelo k nám v roce 2016 celkově o 27 tisíc hostů
více než v roce předchozím. Průměrná délka pobytu se drží
na obvyklých 5 dnech.

Zdroj: ČSÚ

www.marianskelazne.cz
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Statistické údaje za rok 2016
Počet českých hostů vzrostl oproti loňsku o 19%, v lázeňských
zařízeních o 16%. Česká klientela
zůstává v lázních průměrně 4 dny,
hosté lázeňských zařízení pak 5,5 dne
(stejně jako v roce 2015).
Zatímco v roce 2015 jsme evidovali
pokles zahraničních návštěvníků
o 8%, v roce 2016 jich naopak
o 8% více přijelo. Celkem jsme zde
uvítali 179 429 zahraničních hostů.
Průměrná délka jejich pobytu je 5,5
dne, v lázeňských zařízeních 6,2 dny.
Tyto hodnoty zůstávají poměrně stejné a kolísají jen velmi málo.

Nejvýznamnějším trhem
zůstává Německo

Nejvýznamnějším trhem stále zůstává
Německo a v roce 2016 se dokonce
zvýšil počet německých hostů o 14%.
Němci zůstávají průměrně 6 až 7 dní.
V případě ruských klientů nastal prudký propad ve výši 76% a Rusko se tak
ve statistikách propadlo až na sedmé
místo, přestože průměrná délka pobytu stále zůstává na téměř 12 dnech.

Čínská provincie Tchaj-wan si drží
druhé místo hned za německými
hosty a dokonce si oproti loňsku
o 19% polepšila. Průměrná délka pobytu u těchto hostů se nemění, je to
jen 1 den.

Čína si polepšila o 235%

Hned na třetím místě je Čína, která
by se dala nazvat „skokanem roku“
neboť v počtech příjezdů si polepšila

Zdroj: ČSÚ
o 235%. I čínští hosté zůstávají pouze
1 noc, i když jich přijelo 3x více.

Rakušané přijížděli téměř
o 150% více než loni

Rakousko si oproti loňsku rovněž
polepšilo a to jak v počtech příjezdů
(téměř 150%) tak v délce pobytu,
která se zvýšila téměř o 2 dny na
necelé 4 dny. Avšak nutno podotknout,
že v roce 2015 se Rakousko dostalo
jen do 1. a 4. čtvrtletí, zatímco letos
konečně máme evidenci za celý rok.

Nejdéle zůstavají Izraelci,
v průměru 12,5 dne

Zdroj: vlastní

www.marianskelazne.cz

Významným zdrojovým trhem je Izrael,
jehož hosté zůstávají průměrně 12,5
dne. Těchto hostů jsme v roce 2016
přivítali téměř 4 tisíce a je to zároveň
téměř 50% nárůst.
Díky nové metodice ČSÚ dále můžete v
tabulce vidět další národnosti a jejich
průměrnou návštěvnost, ale tato data
jsou uváděna poprvé, nelze je tedy zatím srovnávat s předchozím obdobím.
Zdroj: ČSÚ
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Návštěvnost infocentra 2016

Infocentrum také eviduje počet hostů,
avšak údaje poskytované ČSÚ a údaje
z infocentra nelze nijak slučovat ani
porovnávat – jedná se o dva zcela
odlišné přístupy ke sběru dat. Zatímco statistiky ČSÚ sbírají údaje o „turistech“, tzn. hostech, kteří nejméně
jednu noc přenocovali, v infocentru
počítáme všechny příchozí pomocí
elektronického počítadla průchodů.

Nárůst návštěvnosti o 41%
oproti roku 2015
V roce 2016 navštívilo městské infocentrum 135 570 osob, což je oproti
roku 2015 41% nárůst.
Poměr počtu českých a zahraničních
hostů v Městském infocentru se ustálil
na 40% pro ČR a 60% pro zahraniční
návštěvníky. Německý turista je
i nadále nejčastějším hostem, následovaný ruským turistou, avšak v infocentru se poměr jednotlivých národností začíná měnit a tím jsou i počty
německých a ruských hostů odlišné
oproti předchozím letům.

Významně narostl počet
britských návštěvníků

Poměrně významně narostl počet
britských návštěvníků z 2% na 5%
z celkového počtu, z 1% na 4% vzrostl
počet polských turistů a významnou
klientelou zůstávají Francouzi, jichž
přijelo 2x více než v předchozím roce
a činí 3,5% z celkového počtu hostů.
Klíčovým zdrojem pro naši destinaci
je tedy i nadále Evropa jako taková. Po
stovkách k nám jezdí hosté ze Slovenska, Nizozemí, Belgie, Španělska, Itálie,
Rakouska, nechybí ani návštěvníci ze
Skandinávie, i když jejich počet je zatím v řádech desítek. Poměrem národností zamíchali rovněž Američané,
Izrael a Čína.
KIS Mariánské Lázně s.r.o.,
Bc. Barbora Tintěrová,
ředitelka infocentra

www.marianskelazne.cz
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800 let od úmrtí
Hroznaty

Už jste navštívili?
Od roku 2015 mají návštěvníci
Kláštera Teplá možnost si prohlédnout nově zrekonstruované prostory
jižního křídla kláštera - tzv. Hroznatovu akademii.
Díky rozsáhlé rekonstrukci v letech
2012–2015 zde vzniklo kulturněvzdělávací centrum, které si dává
za cíl přiblížit veřejnosti historické sídlo řeholní komunity
premonstrátů a zároveň nabídnout zajímavé volnočasové aktivity pro všechny, kdo rádi vytvářejí
něco hezkého a chtějí se přiučit
něčemu novému, nadané mládeži
i výtvarníkům a hudebníkům z celého
regionu.
Poznávací okruh trvá přibližně 50
minut a prochází všemi podlažími budovy z přelomu 17. a 18. století. Během
prohlídky se můžete seznámit s tím,
jak fungovala komunita premonstrátů
v barokním období.

www.marianskelazne.cz

Okruh začíná v prostorách suterénu, které sloužily jako hospodářské
zázemí. Pokračuje Křížovou chodbou konventu, dvěma celami, kapitulní místností, která dosud nebyla
rekonstruována a klášterní jídelnou
s impozantí freskou Poslední večeře.
V nejvyšším patře pak nahlédnete
do reprezentačních prostor kláštera:
opatova bytu a Modrého sálu.
Během rekonstrukce zde vznikly
špičkově vybavené dílny, studovny
a dokonce i nahrávací studio. A tak
zde během celého roku probíhají
semináře, workshopy, přednášky,
konference a kulturní akce.
V blízkosti kláštera lze navštívit odkryté základy barokního mlýna s expozicí prezentující mlýnské technologie a vodním světem pro nejmladší
návštěvníky.
www.klastertepla.cz
foto: fb.com/hroznatovaakademie

Pokud se vydáte do římskokatolického kostela Nanebevzetí
Panny Marie na Goethově náměstí
v Mariánských Lázních, po pravé
straně naleznete sochu šlechtice
Hroznaty (1160–1217).
Mládí prožil v Krakově a po návratu do Čech se oženil. Záhy však
přichází úmrtí manželky i syna
a Hroznata se vydává na pouť do
Říma. Zde byl přijat papežem Inocencem III. a je mu uděleno nižší
svěcení na řeholníka (premonstrát) s bílým řádovým rouchem.
V roce 1193 zakládá mužský
premonstrátský klášter v Teplé
a okolo roku 1202 ženský klášter
v Chotěšově. Stal se proboštem
tepelského opatství a zároveň
správcem a hospodářem jeho
statků. Během svého působení udal
základní směr poslání kláštera: duchovní správa, hospodaření, charitativní péče, ostraha západních
hranic Českého království, rozvoj
vědy a umění, založení Mariánských Lázní.
Během sporu o majetek kláštera
byl zajat chebskými loupeživými
rytíři a uvězněn v hladomorně
hradu Starý Kynšperk (dnes Starý
Hrozňatov). I přes trýznivá mučení
odmítl za sebe zaplatit únoscům
výkupné z majetku, který daroval
církvi a nakonec zde umírá hlady.
Hroznata
byl
uctíván
jako
mučedník a světec. V roce 1897 byl
prohlášen papežem Lvem XIII. za
blahoslaveného. O 100 let později
je Janem Pavlem II. jmenován patronem nově vzniklé Plzeňské diecéze. Hroznatu dnes připomíná
klášter v Teplé, Mariánské Lázně
a Starý Hrozňatov.
zdroj: V. Jáchymovský
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
10.3. 2017, 19.30
Společenský dům Casino

29.3. 2017, 19.30
Městské divadlo

AKCE 2017

Čtvero ročních dob

Argentinské tango

Nepropásněte Vaši
oblíbenou akci roku 2017

10.3. 2017, 17.30
Městské muzeum

31.3. 2017, 19.30
Společenský dům Casino

Západočeský symfonický orchestr

Filmový festival
Expediční kamera

přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských filmů uplynulé sezóny

koncert v rytmu tanga s tancem

Lazebník sevillský

Západočeský symfonický orchestr
2.4.2017, 15.00
Městské divadlo

O Šípkové Růžence
6.4.2017, 19.30
Městské divadlo

Program pro děti i dospělé

Lidský hlas

Duodrama pro herečku a zpěvačku

12.5. − 14.5. 2017
Zahájení lázeňské sezóny

Oblíbený a již tradiční sportovní ples

Jarní ples 2017

8.4.2017, 15.00
Městské divadlo

Tradiční jarní ples akordeonového
orchestru Alexandra Smutného

Jarní koncert

PechaKucha Night vol. 13

Je libo jazz nebo swing?

18.3. 2017, 20.20
Základní škola Jih

Večer plný prezentací 20x20
20.3. 2017, 19.30
Městské divadlo

Koncert DOM a mažoretek
12.4.2017, 19.30
Městské divadlo

Petr Beneš & Jeepers Creepers

Chaplin

Hana Křížková
a Tomáš Savka

Večer plný krásných melodií
Kontakt:

16.4.2017, 12.30 – 15.30
Anglikánský kostel

Marjánkovské jarnění

Infocentrum města Mariánské Lázně, Hlavní 47/28, Dům Chopin, Mariánské Lázně, 353 01
tel.: +420 354 622 474 mobil: +420 777 338 865 e-mail: infocentrum@kisml.cz
www.facebook.com/marianskelazne.cz | www.instagram.com/marianskelazne.cz
Newsletter Infocentra města Mariánské Lázně "Mariánské Lázně z první ruky"

www.marianskelazne.cz

Svěcení pramenů s bohatým
kulturním programem

24.6. − 30.6. 2017
Jazzové lázně

Hudební festival pro milovníky jazzu

24.6. 2017
Mistrovství světa na
Dlouhé ploché dráze

1.7. 2017
Sraz historických vozidel

Směšně neveselý a nevesele směšný
příběh "krále komiků"
27.3. 2017, 19.30
Městské divadlo

30.4. 2017
Slavnostní zahájení
Zpívající fontány
Jarní otevírání provozu fontány

Společenský ples
sportovců

18.3. 2017, 19.00
Společenský dům Casino

Oslava Velikonoc souboru Marjánek

29.4. 2017
Pálení čarodějnic
na Krakonoši

Klasická pohádka bratří Grimmů

11.3. 2017, 19.00
Hotel Continental

16.4. 2017
Marjánkovské jarnění

Veteráni všeho druhu

15.7. 2017
Spa Run Mariánské Lázně
Závody s doprovodným programem
Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 18.00
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