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58. Chopinův festival 2017 již v plném prodeji

Prodej vstupenek na 58. Chopinův festival byl zahájen již v dubnu. Tradičně jako první byl vyprodaný koncert
v zámku Kynžvart. Letošní festival má
pro své návštěvníky připraveno několik bonbónků v podobě skvělých pianistů a koncertů konaných v tradičních
sálech i v místech, která jsou pro festival nová.
Tím prvním, co bych doporučila návštěvníkům je koncert světově proslulého pianisty Kevina Kennera z USA,
který se představí v neděli 20.8., dále
pak je to veřejné natáčení Českého
rozhlasu 2 - Lenoška Iva Šmoldase
v Památníku Fryderyka Chopina za
přítomnosti představitele Společnosti

F. Chopina a jako velmi vážený host
přijede Marek Eben – v pondělí 21.8.
v 15 hodin.
Ještě ten den večer bych doporučila
návštěvníkům komorní koncert našeho vynikajícího klavíristy Jana Simona už proto, že je to laureát Chopinovy mezinárodní klavírní soutěže
ve Valldemosse.
Letos si návštěvníci užijí mimořádného talentu úžasného klavíristy Martina Kasíka, který se představí jednak
jako doprovod Kateřiny Kněžíkové
v pěveckém recitálu v Modrém sále
kláštera Teplá v úterý 22.8. a den na
to ve středu 23.8. s Komorní filharmonií Pardubice ve Společenském
domě Casino.

Co bych si zcela určitě nenechala ujít
je koncert mladého pianisty z Chorvatska – Aljoši Juriniče, který ač přes
své mládí si získal věhlas na světových
i evropských pódiích. Kromě klasických chopinovských hudebních témat
festival nabízí i skladby jiných autorů
v podání Five star quartetu v sobotu
19.8 a 26.8. Bennewitzova kvarteta
v evangelickém kostele.
Je toho mnohem víc, co letošní festival
nabízí – rok 2017 je i rokem 11. Mezinárodní klavírní soutěže F.Chopina,
která proběhne před festivalem od
14.8. Jsou připraveny výstavy, golfový turnaj, koncert mladých pianistů
a propagační koncert v Praze ve velkém
sále velvyslanectví Polské republiky.
Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji
na letošní festival Fryderyka Chopina
pozvala.
Eva Smejkalová
KIS Mariánské Lázně
a Společnost F.Chopina
program ke stažení 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
Lázeňská sezóna 2017
v Mariánských Lázních byla
zahájena
Město Mariánské Lázně ve dnech
12.–14. května 2017 otevřelo ve spolupráci s naší společností KIS Mariánské Lázně s.r.o. další lázeňskou sezónu. Společně jsme tak mohli aktivně
prožít jarní víkend plný hudby, tance
a smíchu v nádherně rozkvetlých Mariánských Lázních. Zahájení lázeňské
sezóny to není jen kulturní, ale také
společenská akce, která umožňuje setkání místních obyvatel s představiteli
města, hotelovými hosty, podnikateli,
zástupci partnerských měst, představiteli církve, zástupci politické scény
a dalšími vzácnými hosty.

Doufám, že se nám podařilo zajistit
tuto akci důstojně a to ke spokojenosti
vás všech, že jste prožili příjemný víkend, na který budete ještě nějakou
dobu v dobrém vzpomínat.

Při pořádání takovéto akce bychom
se zcela jistě neobešli bez laskavé finanční podpory Města Mariánské
Lázně, Karlovarského kraje a mnoha
štědrých sponzorů, kterým musím
za jejich vstřícnost velice poděkovat.
S poděkováním nemohu zapomenout
ani na mariánskolázeňské společnosti, bez jejichž spolupráce si přípravu
této akce neumím ani představit a samozřejmě na mé zaměstnance, jejichž
plného nasazení si velice vážím. Těm
všem patří můj vřelý dík.
Za KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Havrdová Alena, jednatelka

www.marianskelazne.cz

Návštěva z čínského
města Rucheng
v Mariánských Lázních

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
PODZIM 2017

Září

Israel Horovitz:
DRAHÁ MATHILDA
Město Mariánské Lázně ve spolupráci s Infocentrem města Mariánské
Lázně přivítalo v úterý 23. května
2017 osmičlennou delegaci z čínské
lázeňské oblasti Rucheng hot spring
resort patřící do části Rucheng
County v provincii Hunan.
Oblast se nachází v jihovýchodní části Číny, cca. 600 km od Hongkongu.
Město „horké vody“ má více než dva
tisíce let starou historii a je největším horkým přírodním pramenem v
provincii Hunan. Teplota vody dosahuje 98°C.
Podle vedoucí výpravy a zástupkyně ruchenského magistrátu paní
Fang Nanling, jsou naše města podobná právě díky nabídce lázeňských služeb, překrásné přírody,
sportovního i kulturního vyžití
a turistických možností.
Delegace se zajímala zejména
o evropský způsob lázeňské péče,
který v Číně není obvyklý, o způsob ochrany přírodních léčebných
zdrojů, délku pobytu pacientů
i wellness hostů a celkově o produktovou nabídku hotelového i turistického segmentu.
Po příjemné diskuzi v prostorách
radnice se skupina odebrala na prohlídku města zakončenou návštěvou
lázeňského komplexu Léčebných lázní. Hosté odjížděli nadšení z našeho
města a s cílem nastartovat užší formu spolupráce mezi oběma městy
zejména na poli lázeňství a turismu.
Barbora Tintěrová
Infocentrum města Mar. Lázně

Divadelní agentura Harlekýn Praha,
režie: Otakar Kosek
Tragikomický příběh osudové lásky.
Říjen (5. čtvrtek)

Anton Pavlovič Čechov:
VIŠŇOVÝ SAD

Divadlo Kašpar Praha, režie: Filip
Nuckolls
Tragikomedie o konci jedné éry a
počátku nové – jiné nebo jen další…?!
Jak živé, jak současné…
Listopad (21. úterý)

Jakub Nvota: ROŠÁDA

Divadelní spolek Frída Brno, režie
Jakub Nvota
Prosinec (14. čtvrtek)

Marc Becker:
UŽ NIKDY SÁM!

Divadlo Kalich Praha, režie: Petr
Novotný
Nezůstávejte sami. Přijďte se samotě
zasmát!

Upozornění pro předplatitele:

Upozorňujeme, že 1. června 2017 se
koná poslední titul jarního předplatného.
Objednávky a rezervace OD STÁLÝCH
PŘEDPLATITELŮ, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ
ZAJISTIT SVÉ OBLÍBENÉ MÍSTO
přijímáme DO 9. ČERVNA 2017.
Rezervace takto objednaných míst je
platná do 31.7.2017. Proto s rezervací
neváhejte.
Od 10. června 2017 začíná veřejný
předprodej.
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Návštěvnost města 1Q 2017

Celkový počet hostů se
zvýšil o 4%
Podle dat poskytnutých ČSÚ se celkový počet hostů v prvním čtvrtletí
meziročně zvýšil o 4%. Za první kvartál bylo v Mariánských Lázních ubytováno 58 744 hostů.

Počet německých turistů
nadále narůstá

Počet rezidentů (Čechů) v hromadných ubytovacích zařízeních sice
mírně poklesl, ale zároveň stoupla délka pobytu, která za první čtvrtletí činí
více než 4 dny a představuje nárůst
o 9%. Naopak počet zahraničních
návštěvníků vzrostl celkově o 8%
a v Mariánských Lázních se jich ubytovalo 43 163. Nadále roste počet
německých návštěvníků, konkrétně
o necelých 6%.

Ruských turistů přijelo
o 18% více

Přijelo k nám rovněž více ruských
turistů, a to o plných 18% a podařilo
se jim tak překonat dvouletý náskok
čínských příjezdů.
Rusko tak opět zaujímá pomyslné
druhé místo hned za Německem.
Významným zdrojovým trhem zůstává
Rakousko, Slovensko, Ukrajina, Polsko
a Izrael.
Více na www.kisml.cz
nebo na www.marianskelazne.cz

informační centrum roku 2017
Redakce KAM po Česku a ATIC ČR připravují další ročník prestižní internetové ankety „Informační centrum roku 2017“. Anketa
proběhne v době od 20. 6. do 31. 8. 2017 na www.kampocesku.cz a nabídne široké laické i odborné veřejnosti možnost preferovat „své“ TIC v daném kraji, a následně tak i v celé České republice.
Portál KAM po Česku má certifikovanou průměrnou návštěvnost 90 000 zhlédnutí měsíčně. Od 20. června tak máte možnost
podpořit i naše Informační centrum.
Těšíme se na vaše hlasy!

www.marianskelazne.cz
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Už jste navštívili?
Pokud se v parku u altánu Rudolfova
pramene vydáte cca 700 m východním
směřem, dojdete do míst, kde park
přechází v les. Rozprostírá se zde louka, která dostala jméno podle Prelátova pramene, který v těchto místech
vyvěrá.
Park u Prelátova pramene nebo také
Hravý pramen je rozsáhlý areál pro
veřejnost s atrakcemi určenými pro
děti. Již v minulsti zde byla vytvořena
unikátní dřevěná indiánská vesnička,
a protože postupem doby na ní zapracoval zub času spolu s vandaly, byla
zlikvidována.
Po několika pokusech vrátit areálu alespoň z části původní účel, bylo v roce
2004 založeno občanské sdružení Hravý pramen, které spolu s dalšími nadšenci celý park uklidilo, vyčistili rybníky a potok. Byly sem převezeny velké
kameny, instalována dětská lanovka,
houpačky, prolézačky, překážková drá-

www.marianskelazne.cz

Kouzelná louka s atrakcemi
pro děti i dopělé
ha a mnoho další atrakcí výhradně
z přírodních materiálů – ze dřeva,
lan, kamenů a kovu.
A tak opět tato lokalita může lákat
děti i dospělé k procházkám, k posezení u ohně a k dětským hrám. Každoročně se zde konají různé sportovní, společenské a dětské akce jako
Indiánský den nebo Pohádkový les.
Původně Pottův pramen vyvěral
z pařezu a jeho první úprava byla
v roce 1890. Postupem času bylo jímání pramene následkem nízkého
toku zrušeno. Až v roce 1984 po rekonstrukci pavilónku byl opakován
pokus o zpřístupnění kyselky, ale
po poškození pramen znovu přestal
téct. Od roku 2008 vytéká pramen
z dřevěné sochy za pomoci čerpadla.
Dnešní název "Prelátův pramen" má
až od r. 1902, kdy ho díky zásluze
preláta Gilberta Helmera získal tepelský klášter.

Indiánský den

17.6. 2017 od 13.00 hodin
Park Prelátova pramene
Akce pro děti i pro dospělé plná soutěží, úkolů i legrace.

Bude připravena dobrodružná stezka
pro děti i dospělé.

Přijďte v indiánském kroji, občerstvení zajištěno.
Pořádá Správa městských sportovišť
Mariánské Lázně a Občanské sdružení
Hravý pramen
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
1.6.2017, 19.30
Městské divadlo

9.6.2017, 21.00
RC Morrison

16.6.2017, 20.00
Rockový klub Morrison

ANI ZA MILION

BPM FREERIDE

OLD MATES MEETING

Pátý titul jarního předplatného
Divadlo v Rytířské Praha,
režie: Petr Hruška
2.6.2017, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: SYMFONICKÝ KONCERT
Ve spolupráci s vysokou hudební
školou v Norimberku (SRN).
5.6.2017, 18.00
Hotel Hvězda, galerie Atrium

OBRAZY:
BOHDANA HOLUBCOVÁ
Vernisáž výstavy
Výstava potrvá do 3.7. 2017
7.6.2017, 19.30
Městské divadlo

DOSTAVENÍČKO
S OPERETOU

Západočeský symfonický orchestr

klubová akce, tentokrát v netradiční
funky-punky edici
10.6.2017
Rybí restaurace U Pidly

NORIGINAL
rock'n'roll hits

11.6.2017, 15.00
Městské divadlo

ČERNOBÍLÁ POHÁDKA

Pohádka napsaná na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta.
12.6.2017, 19.30
Městské divadlo

STARÁ DOBRÁ KAPELA
první titul jarního předplatného náhradní termín, hluboce lidská,
křehká a něžná komedie

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
HMYZU

Vernisáž výstavy spojená s degustací
hmyzích pochoutek

14.6.2017, 19.30
Městské divadlo

ŠPANĚLSKÝ VEČER
S CARMEN

Večer plný vášně, nespoutanosti,
hravosti i agrese

17.6.2017, 13.00
Přírodní park Prelát

INDIÁNSKÝ DEN

Akce pro děti i pro dospělé plná
soutěží, úkolů i legrace
22.6.2017, 19.30
Městské divadlo

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Hudebně zábavná talk show Jakuba
Koháka a Davida Krause
28.6.2017, 20.15
Kino Slavia

ZSO: DOZVUKY
CONCERTINO PRAGA

Koncert vítězů prestižní rozhlasové
soutěže Concertino Praga

15.6.2017, 19.30
Městské divadlo

KRÁLOVNY

15.6.2017, 19.00
Městská knihovna

1. LETNÍ EZOVEČER

jak poznat a překonat svůj strach

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

přednášky 20 sekund x 20 snímků

30.6.2017, 19.30
Společenský dům Casino

Divadlo lidové tvorby Mariánské
Lázně, režie: Petr Hála

Kontakt:

PECHAKUCHA NIGHT
VOL. 14

Královská Opera Londýn, 165 min.,
přímý přenos

DUO JANY A PETRA
BIERHANZLOVÝCH
8.6.2017, 18.00
Městské muzeum

17.6.2017, 20.20
Ferdinandův pramen

OTHELLO

8.6.2017, 19.30
Dům Chopin

České kytarové duo je dnes nejvýznamnějším souborem svého druhu

rock´n´roll, punk koncert

24.6.2017 - 30.6.2017
Kolonáda Mariánské Lázně

JAZZOVÉ LÁZNĚ 2017
jazzové koncerty na kolonádě

Provozní doba

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

www.marianskelazne.cz

Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně

Basic prezentace
v katalogu firem (KF)
•

•
•

Zobrazení v katalogu firem dle
vybrané kategorie.

1 rok

3 000 Kč

Můžete si dále vybrat zvýhodněné
zobrazování Vaší prezentace
v prvních 10 pozicích.
Sami si určíte období zvýhodnění

1 měsíc

250 Kč

Medium prezentace
v katalogu firem
A) Banner (podstránky)
•
•
•

B

Upoutávka ve formě banneru
na úvodní stránce "podstránek"
(volný čas, sport,...)
Nutná Basic prezentace v KF
Prolink na prezentaci v KF

1 měsíc

1 000 Kč

3 měsíce

2 000 Kč

6 měsíců

3 000 Kč

12 měsíců

5 000 Kč

B) Hlavní Banner (podstránky)
•
•
•

Upoutávka ve formě hlavního
banneru na úvodní stránce
"podstránek" (volný čas, sport,...)
Nutná Basic prezentace v KF
Prolink na prezentaci v KF

1 měsíc

3 000 Kč

3 měsíce

5 000 Kč

6 měsíců

8 000 Kč

12 měsíců

12 000 Kč

A

www.marianskelazne.cz

Special prezentace
v katalogu firem
A) Banner (homepage)
•
•
•

B

Upoutávka ve formě banneru na
homepage
Nutná Basic prezentace v KF
Prolink na prezentaci v KF

1 měsíc

5 000 Kč

3 měsíce

8 000 Kč

6 měsíců

12 000 Kč

12 měsíců

18 000 Kč

B) Hlavní Banner (homepage)
•
•
•

Upoutávka ve formě hlavního
banneru na úvodní stránce
"podstránek" (volný čas, sport,...)
Nutná Basic prezentace v KF
Prolink na prezentaci v KF

1 měsíc

9 000 Kč

3 měsíce

12 000 Kč

6 měsíců

16 000 Kč

12 měsíců

22 000 Kč

A

www.marianskelazne.cz
Nový Oficiální turistický portál města
Mariánské Lázně nabízí informace
o histori, památkách, novinkách
v Mariánských Lázních a okolí.
Návštěvníkům dává tipy na výlety,
akce (okolo 2000/ročně) a ubytování.
• průměrná návštěvnost 700/den
• k dispozici i v jazykových mutacích
(angličtina, němčina, ruština)
• každý měsíc vychází newsletter
s turistickými novinkami a tipy na
výlet a kulturním kalendářem
• možnost stažení mobilní aplikace
pro snadnější přístup na web
• pro ubytovací zařízení možnost
zařazení do rezervačního systému
Turistické informační centrum
A: Dům Chopin, Hlavní 47/28. 353 01 Mariánské Lázně
T: +420 777 328 865
M: vohnout@kisml.cz

Ceník je platný od 1.4. 2017
Ceny uvedeny včetně 21% DPH

www.marianskelazne.cz

