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Turistické informační centrum – pilíř cestovního ruchu ve městě

Turistické informační centrum (TIC)
má na starosti řadu činností, a není to
jen prodej vstupenek a suvenýrů, který je nejvíce vidět. Certifikované turistické informační centrum musí pravidelně aktualizovat databázi informací,
seznam místních subjektů, přehled
kulturních akcí a aktivit. Spravuje rezervační systém prodeje vstupenek
pro divadlo a doplňuje kalendář akcí
ve městě. Stará se o webové stránky
města i sociální sítě. Eviduje a zpracovává návštěvnost města a TIC. Koordinuje spolupráci s partnerskými městy,
pomáhá s organizací kulturních akcí
pro město, vytváří propagační ma-

teriály. Kromě toho musí vést řadu
evidencí jako každá jiná firma a procházet pravidelným monitoringem
a kontrolou kvality služeb.
Za dobu působení TIC ve městě se
úroveň jeho služeb mnohonásobně zvýšila. Podařilo se nám rekonstruovat prostory a zmodernizovat
vybavení (2010), zavést moderní
technologie a stát se plnohodnotným
zástupcem cestovního ruchu ve městě. Reprezentujeme město v zahraničí, spolupracujeme na press a fam
tripech, vytváříme nové produkty.
Jsme úspěšní v získávání dotací
z Karlovarského kraje a díky tomu

Nabídka zaměstnání

realizujeme projekty pro město. Zpracovali jsme turistického audio průvodce Smart Guide, se kterým jsme vyhráli krajské kolo soutěže „Zlatý erb“
za rok 2017 – kategorie elektronické
aplikace. V roce 2016 jsme kompletně
revitalizovali webové stránky města
a stále na nich pracujeme. Loni jsme
za tyto stránky vyhráli 3. místo v národním kole za nejlepší turistickou
prezentaci v soutěži Zlatý erb 2017.
Také jsme vlastními silami realizovali
malého turistického průvodce v 6 jazycích, včetně polštiny a francouzštiny.
V minulých letech jsme vydali ve spolupráci s několika místními subjekty
turistickou trhací mapu ve formátu A3.
Letošní plány se týkají dalšího rozvoje webových stránek včetně nového
a modernějšího kalendáře akcí, připravujeme novou brožuru s tipy na výlety,
zajímavostmi a nabídkami top akcí.
Další novinkou budou speciální tematické prohlídky, které budou určené
jak místním, tak i přespolním, dětem,
rezidentům i turistům.

Turistické informační centrum Mariánské Lázně hledá posily do svého týmu na tyto pozice:
▪▪

Informátor s nástupem ihned, stážista s nástupem ihned. Pro další informace kontaktujte kancelář infocentra.

Požadujeme: němčina podmínkou, ruština žádoucí, angličtina výhodou. Spolehlivost, pečlivost, znalost Mariánských Lázní
a okolí. Nabízíme: zázemí skvělého pracovního týmu, pestrou práci v cestovním ruchu, vzdělávací programy, bonusovou dovolenou a další zaměstnanecké benefity.

www.marianskelazne.cz
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Informace z infocentra
Návštěvnost města
Mariánské Lázně 2017

Zimním krajem
léčivých vod

Oproti loňsku vzrostl počet zahraničních hostů o 15% a počet českých hostů o 2%.
Celkem jsme zde uvítali 205 636 zahraničních hostů a 85 375 domácích,
celkem 291 952, tedy o 11% více než
loni.
Nejvýznamnějším trhem zůstává Německo. V roce 2017 se počet německých hostů oproti minulému roku zvýšil o 14%.
Čínská provincie Tchaj-wan si drží
druhé místo hned za německými hosty
s počtem okolo 19 900.
Ruská klientela se probírá z propadu minulého roku, narostla o 28,9%
a s 17 469 hosty tak zaujímá 3. místo
v žebříčku.
Počet čínských hostů stále narůstá
a od minulého roku se dokonce zdvojnásobil. Obsadil tak 4. místo s počtem
příjezdů 16 650 hostů.
E Významný
N B A D trh představuje i Izrael, jehož hosté zde pobývají delší časový
úsek. Těchto hostů jsme v roce 2017
přivítali 4 567.

Celkem 281 registrovaných turistů
se v sobotu 3. února 2018 zúčastnilo pochodu v rámci 38. ročníku tradiční zimní turistické akce „Zimním
krajem léčivých vod“.
Pochod klasicky začínal na mariánskolázeňském vlakovém nádraží a odtud se účastníci pochodu
vypravili na pěší trasy v délce od
5 do 20 kilometrů. Pro zájemce
byla připravena komentovaná trasa
s průvodcem po Mariánských Lázních a možnost navštívit památník
MARI
F. Chopina.
Cíl pochodu byl hotel Krakonoš,
kde se turisté zapojili do „Stoletého
losování“ o hodnotné ceny. Stoletémácí
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Expediční kamera

23.3. 2018, 17.30
Městké muzeum
▪▪ DugOut
Na vodu radši na Vltavu nebo na
Sázavu? A nebo třeba Amazonku?
Dva dlouholetí kamarádi - Benjamin Sadd a James Trundle - se
rozhodli pro tu třetí možnost. Vydali se do nitra ekvádorské džungle
a s pomocí domorodých indiánů si
vyrobili vlastní loď.
Velká Británie, 2017, Délka: 53 min,
Režie: Benjamin Sadd
▪▪ Oči Boha
Na hranicích Číny a Kyrgyzstánu,
ve stínu sedmitisícových vrcholů tam, v krajině nikoho, se hlubokými kaňony valí řeka Saryjaz. Řeka,
která láká ty nejlepší kajakáře už
od 30.let minulého století…
Německo, 2017, Délka: 31min
Režie: Olaf Obsommer
▪▪ Teória šťastia
Poetický filmový příběh o kontrastu
generací. Bývalý lezec a horal Ľubo
Rybanský se po letech vrací pod mohutné pohoří Vtáčniku. V 70. letech
tu s kamarádem Rudou Pravdou
trávili všechen svůj čas, vymýšleli
nové linie a stavěli nové cesty. Jednou z nich se také chystá vystoupat
mladý lezec Peter Kuric…
Slovensko, 2017, Délka: 36 min
Režie: Rasťo Hatiar

www.marianskelazne.cz
Vy ještě neodebíráte turistický newsletter?www.marianskelazne.cz

TIC TIC
Mariánské
Mariánské
Lázně,
Lázně,
tel. tel.
354354
622622
474,474,
info@marianskelazne.cz
info@marianskelazne.cz

Měsíčník „Mariánské Lázně z první ruky“ vydává od roku 2016 TIC Mariánské Lázně. Najdete v něm vše, co potřebujete vědět, pokud se zajímáte o dění ve městě, cestovní ruch, kulturu či historii. Odebírání newsletteru si můžete objednat přímo na webových stránkách města www.marianskelazne.cz nebo na adrese infocentra info@marianskelazne.cz

www.marianskelazne.cz
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Návštěvnost města v průběhu věků
V roce 1808 byla osada „U Kyselky“ poprvé nazvána Marienbadem
a doktor Nehr otevřel ve svém domě
U zlaté koule první lázeňskou sezónu. Tehdy přijelo 80 hostů a ubytovací kapacity nestačily.
Lázeňští hosté byli zapisováni do
tzv. Kurlistů. V roce 1815 uvádějí
Kurlisty 187 hostů a v roce 1816 už
379 hostů. V té době se také začíná vybírat lázeňská taxa od všech
hostů, kteří zůstali déle než 3 dny.
V roce 1840 se počet hostů v sezóně
zvýšil na 1541, v roce 1852 přijelo
3052 hostů a v roce 1864 už má Marienbad 3223 hostů.
Město se rozrůstalo a roku 1868 má
již 103 domů, 1691 obyvatel a 3827
hostů. V roce 1872 se otvírá železniční trať Vídeň – Cheb a na návštěvnosti se to ihned projeví. Do Marienbadu přijelo 6300 hostů. V roce
1878 už má město 7420 hostů.
V roce 1882 byly postaveny Slatinné lázně u Mariina pramene a město
eviduje 8906 hostů. V roce otevření
synagogy (1884) počet hostů vzrostl na 8999. V roce 1892, kdy se Staré
lázně přestavěly na Centrální lázně
má město 10260 hostů. V roce 1900
- otevření společenského domu
Casino – přijelo 13723 hostů. Rok
1903 – otevření hotelu Krakonoš –
15749 hostů.

www.marianskelazne.cz

V roce 1913 byl počet hostů v Mariánských Lázních 34509. Po vypuknutí 1. světové války začíná počet
hostů klesat (23365 hostů). V roce
1924 se návštěvnost opět zvyšuje
na 30322 hostů. Roku 1929 přijíždí
rekordní počet hostů 41226, avšak
rok 1933 zaznamenává opět propad na 21503 hostů.
Podle sčítání lidu v roce 1930 je
v Mariánských Lázních 7355 obyvatel, z toho 6340 Němců, 520 Čechů, 408 Židů a 87 jiných. Za rok
1941 je evidováno 19735 hostů,
ovšem jen z Německa. V roce 1950
začínají do města jezdit dělníci, rolníci a horníci a struktura hostů se
zásadně mění. Zatímco cizinci před
válkou činili více než 90% všech
hostů, teď je to obráceně. V roce
1952 také končí doposud sezónní
provoz lázní, protože nápor rekreantů nestačí všechny hosty uspokojit jen v sezóně. Je však potřeba
vybavit domy topením, kanalizací
a jídelnami, a tak první zimní sezóna nabízí jen 120 lůžek.
Dále můžeme sledovat zdravotnickou ročenku ÚZIS, která uvádí, že
v roce 1984 lázně navštívilo, neboli se zde léčilo, 36006 osob, z toho
31872 v rámci komplexní léčby.
Cizinců se zde léčilo 4066, z toho
794 devizových. Nejvíce jich při-

jelo z obou německých států – 2942
z NDR a 716 z NSR a Západního Berlína. Podle ročenky z roku 1985 už
tehdy roste počet starších pacientů,
např. z kategorie 51-60 let se zde léčilo 32,8% a z kategorie nad 60 let
26,6%. Zajímavé bude pro nás srovnání návštěvnosti z ciziny. Podle ročenky se zde léčilo 3023 samoplátců
z NDR, 748 z NSR, 211 osob ze SSSR
a 58 osob z Rakouska a ostatních
zemí.
Sezónnost je v této době už dávno
minulostí. Měsíčně pobývá v Mariánských Lázních více než 3 tisíce pacientů, nejvíce v dubnu a v červenci,
kdy počty dosahují až 3700 pacientů.
Nejméně pacientů je v lednu (600).
Lázeňská organizace Československé státní lázně Mariánské Lázně
mají odloučené léčebny v Konstantinových Lázních, kde se léči pacienti
s nemocným srdcem (5122 pacientů
v roce 1985) a v Lázních Kynžvartu,
kde se léčí děti do 15 let na nemoci dýchacích cest (1133 dětí v roce
1985).
Novodobé statistiky návštěvnosti
uvádíme průběžně na oficiálních
webových turistických stránkách
města Mariánské Lázně v sekci pro
media:
www.marianskelazne.cz/pro-media/
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Už jste navštívili?
Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Československé obce legionářské, připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný
stát. Souprava historických vagonů,
která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou
Českou republiku a Slovensko.
V současnosti se Legiovlak skládá
ze 13 zrekonstruovaných vagonů,
jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po
Transsibiřské magistrále v letech
1918–1920. Připomíná, že vznik Československé republiky stál na životech a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu Čechů a
Slováku bojovali prakticky po celém
světě a na všech bojištích první světové války. Jeho březnový program v
roce 2018 zahrnuje následující stanice:

www.marianskelazne.cz

"Legiovlak navštíví Mariánské Lázně"
▪▪Stříbro
15.3. – 18.3.
▪▪Tachov
20.3. – 25.3.
▪▪Mar. Lázně 27.3. – 1.4.
Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké veřejnosti, ale především mládeži, které je
sto let stará historie poněkud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na které se lze
dopředu objednat prostřednictvím
formuláře na webu www.legiovlak.
cz a zamluvit si přesný čas.
„V roce, kdy si připomínáme 100.
výročí vzniku naší republiky a konec jedné z nejstrašnějších válek
všech dob, je návštěva Legiovlaku
ideální příležitostí, jak si tyto významné události připomenout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte nikam cestovat a přijede až
do vašeho města,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100.

Expozice Legiovlaku je přístupná
zcela zdarma každý všední den od
8:00 do 18:00 a o víkendech a svátcích od 9:00 do 19:00. Komentované
prohlídky s průvodcem pro veřejnost
bez objednávky začínají každý den
od 14:00 a opakují se v pravidelných
hodinových intervalech.
Každý návštěvník Legiovlaku může
na místě zjistit, jestli měl legionáře
mezi svými předky. Posádka v Plukovní prodejně dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i
díky návštěvníkům daří doplňovat
o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce
2015 se takto podařilo doplnit na
5 000 karet legionářů. V průběhu
roku by se k Legiovlaku měla přidat
i zrekonstruovaná parní lokomotiva.
Další informace najdete na webu
www.legiovlak.cz.
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
1.3.2018, 17.00
Městská knihovna

9.3.2017, 19.30
Společenský dům Casino

20.3.2018, 19.30
Městské divadlo

RUSKÉ REVOLUCE 1917

MOZART A HAYDN

FEŠÁCI 50 let!

2.3.2018, 19.30
Společenský dům Casino

10.3.2018 19.00
Hotel Continental

Autorské čtení Josefa Ondroucha

TŘI TENOŘI

Západočeskéý symfonický orchestr

Západočeskéý symfonický orchestr

Jubilejní koncert legendy české country
k 50. výročí jejího založení.

SPOLEČENSKÝ PLES
SPORTOVCŮ

Oblíbený a již tradiční sportovní ples
v Mariánských Lázních
15.3.2018, 19.30
Městské divadlo

PARFÉM V PODEZŘENÍ

Kriminální komedie Divadla lidové
tvorby Mariánské Lázně

2.3.2018, 19.00
Městské muzeum

3.3.2018, 15.00
Městské muzeum

EGERLAND - CHEBSKO

Slavnostní zahájení nové výstavy ve
stálé expozici muzea
3.3.2018, 20.00
Hotel Continental

K tanci a poslechu hraje KAMILOS
SHOW BAND
7.3.2018, 19.30
Městské divadlo

FIGARŮV HUDEBNÍ
KOKTEJL

Operní a operetní koktejl namíchaný
z árií a duetů
8.3.2018, 19.30
Městské divadlo

16.3.2018, 19.30
Společenský dům Casino

ABONENTNÍ KONCERT
ABO 8 - KLASICKÁ…

Západočeskéý symfonický orchestr
16.3.2018, 19.30
Městské divadlo

LETECKÝ PLES

jarní předplatné

ŽENA VLČÍ MÁK

Herecký koncert HANY MACIUCHOVÉ
Kontakt:

PECHAKUCHA NIGHT
VOLUME 16

23.3. 2018, 17.30
Městské muzeum

FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÍ KAMERA

přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů
uplynulé sezóny

Zábavný přednáškový večer

27.3.2018, 19.30
Městské divadlo

17.3.2018, 19.00
Společenský dům Casino

PRO TEBE COKOLIV aneb

20. JARNÍ PLES

Výborná francouzská komedie divadla
Kalich Praha

Tradiční jarní ples Akordeonového
orchestru Alexandra Smutného
18.3.2018, 15.00
Městské divadlo

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ

Muzikálová pohádka plná kouzel

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"
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TOMÁŠ KLUS

Jarní turné #prostekoncertvklubu

JAN BURIAN:
ANTIDEPRESIVNÍ VEČÍREK

Zábavný pořad spisovatele a písničkáře
Jana Buriana

22.3.2018, 20.00
Na Rampě

Mateřská láska nemá hranice

30.3.2018, 19.30
Společenský dům Casino

VELIKONOČNÍ KONCERT

Koncert Západočeského symfonického
orchestru
Provozní doba

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

AKCE 2018
SOUTĚŽ

Květen

Červenec

TIC Mariánské Lázně připravilo soutěž, která bude
vyhodnocena na konci roku.
Stáhněte si přehled pravidelných akcí v roce 2018
a staňte se jejich aktivním
návštěvníkem. Kdo se dokáže v průběhu roku zúčastnit
všech uvedených akcí, udělat si během nich „selfíčko“
a na konci roku je všechny
poslat do infocentra (info@
marianskelazne.cz), vyhraje
poukázky do Městského divadla v Mariánských Lázních
v hodnotě 2000 Kč!

04.05. 2018

07.07. 2018

Březen
16.03. 2018

PECHA KUCHA NIGHT

Zábavný večer prezentací 20x20
(20 snímků po 20 sekundách)
23.03. 2018

FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÍ KAMERA

Přehlídka těch nejlepších filmů
nejen o dobordružství a přírodě
Duben

01.04. 2018

MARJÁNKOVSKÉ
JARNĚNÍ

Velikonoční zvyky v podání
folklórního souboru Marjánek
28.04. 2018

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA
KRAKONOŠI

OSLAVY OSVOBOZENÍ

Akce, při které si připomínáme osvobození našeho města

Pohádkový festival pro malé
i velké diváky a herce

11.05. – 13.05. 2018

Srpen

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY

11.08. 2018

Tradiční městské slavnosti
s bohatým programem
a svěcením pramenů
21.05. – 24.05. 2018

SPA RUN

Běžecké závody jak pro amatéry, tak profesionály

Příležitostí k setkávání lidí
s postižením a bez postižení
25.5. – 27.5. 2018

miniKOK

Multižánrový festival u kolonády Ferdinandova pramene

Červen

02.06. 2018

KVALIFIKACE MS NA
DLOUHÉ DRÁZE

Závody na dlouhé ploché dráze s dlouholetou tradicí
16.06. 2018

PECHA KUCHA NIGHT

Zábavný večer prezentací 20x20

16.08. – 25.08. 2018

MEZI NEBEM A ZEMÍ

Akce pro děti i dospělé
s ukázkou záchranných složek

24.10. – 27.10. 2018

OSLAVY DNE
SAMOSTATNOSTI
ČESKOSLOVENSKA

Oslavy státního svátku
s lampiónovým průvodem

Listopad

Promítání filmů o extrémních
zimních sportech

Prosinec

CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodně uznávaný
festival klasické hudby.
28.08. – 01.09. 2018

MARIENBAD FILM
FESTIVAL

Filmový festival věnovaný
nejen experimentu

Září

08.09. 2018

06.12. – 09.12. 2018

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ
VÁNOČNÍ TRH
Multižánrová akce, která
naplní Kolonádu vánoční
atmosférou a pohodou
12.12. 2018

KROK KE ZDRAVÍ

Nordic walking pochod

MARIÁNSKÝ PODZIM

30.06. 2018

Galavečer bojových sportů

SNOW FILM FEST

13.9. – 16.9. 2018

Hudební festival otevřený
pro všechny milovníky jazzu

13.10. 2018

NOC BOJE

23.11. 2018

FESTIVAL POROZUMĚNÍ

JAZZOVÉ LÁZNĚ

otevírání provozu fontány
po zimní přestávce

Odhalení soch v sochařském
ráji u hotelu Krakonoš

KAPSA PLNÁ POHÁDEK

23.06. – 29.06. 2018

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
POHÁDKOVÝCH SOCH

09.07 – 22.07. 2018

Program pro děti i dospělé

30.04. 2018

Říjen

Mezinárodní folklórní
festival
22.09. 2018

XI. SVATOVÁCLAVSKÉ
SETKÁNÍ LIDÍ DOBRÉ
VŮLE

Oslavy se středověkou atmosférou u hotelu Krakonoš

ZPÍVÁNÍ KOLED
U BETLÉMA

Zpívání koled u hotelu Krakonoš
15.12. 2018

NADÍLKA
U KRÁLE SMRKŮ

Tradiční turistická akce se
zpíváním koled a občerstvením
u Krále smrků
15.12. 2018

PECHA KUCHA NIGHT

Zábavný večer prezentací 20x20
(20 snímků po 20 sekundách)

více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

