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Vydejte se na Burgerfest do partnerského Weidenu

Nabídka zaměstnání

Partnerské město Weiden pořádá o víkendu 23. a 24. června Burgerfest a zváni jsou také obyvatelé Mariánských Lázní. Na návštěvu do partnerského města
zamíří i zástupci Mariánek, a to starosta Martin Kalina s bývalým starostou
Zdeňkem Králem. Právě ten dohodu
o partnerství měst uzavřel s weidenským starostou Kurtem Seggewissem.
„Letos si připomínáme desetileté výročí partnerství obou měst. Weidenští se
zúčastnili našeho slavnostního zahájení lázeňské sezóny a u této příležitosti
nám přivezli dárek pro naše nejmenší
občany, dřevěnou mašinku pro děti. Ta
už nejmenším dělá radost na Prelátě,“
řekl starosta Mariánských Lázní Martin
Kalina. „Už nyní proto chystáme dárek
do Weidenu a těšíme se na návštěvu.”
Pozvání na Burgerfest platí také pro
obyvatele Mariánských Lázní, kterým
Weidenští nachystali ještě jedno překvapení. Prvních třicet zájemců, kteří
vyplní závaznou přihlášku v našem
infocentru, odveze autobus přímo do
Weidenu, kde budou hosty německých
organizátorů.

Turistické informační centrum Mariánské Lázně hledá posily do svého týmu na tyto pozice: Informátor s nástupem ihned.

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. Pro další informace kontaktujte kancelář infocentra.
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Informace z infocentra
Lázeňská sezóna 2018 v Mariánských Lázních byla zahájena

Město Mariánské Lázně ve dnech 11.–
13. května 2018 otevřelo prostřednictvím naší společnosti KIS Mariánské
Lázně s.r.o. 200. lázeňskou sezónu.
Společně jsme tak mohli oslavit toto
významné výročí a 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 všech
zúčastněných, kteří prožili příjemný
víkend, na který budou 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 je potřeba
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.
Pokud se jedná o čísla, pak například
v programu vystoupilo za tři dny víc
jak 500 účinkujících na 3 scénách,
jarmarku se zúčastnilo přes 100 prodejců, v rámci akce se odprezentovalo
12 firem a náklady za tuto akci přesáhly 2.000.000,- Kč. Troufnu si říci, že návštěvnost byla největší za posledních
20 let. Jistě tomu pomohlo i překrásné
počasí, které si tato tradiční akce zaslouží.
Za KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Havrdová Alena, jednatelka

Návštěvnost města Mariánské Lázně v 1. čtvrtletí
V 1. čtvrtletí dosáhl počet turistů v ČR
téměř 4 milionů. Mariánskolázeňské hotely a pensiony si ukrojily 62 317 hostů,
což je meziroční nárůst o 6 procent. Zahraničních turistů bylo tradičně více než
domácích. Celkem navštívilo Mariánské Lázně 44 105 cizinců a jejich počet
stoupl o 2 procenta. Českých hostů přijelo sice méně než cizinců, jejich meziroční nárůst je však výraznější, a to o téměř
17 procent.
Nejvíc zahraničních turistů přijelo z Německa – přes 29 tisíc, což bylo o necelá
3 procenta více než loni. Druhá příčka
patřila Rusům, kterých se ubytovalo
přes 4 tisíce, tedy o 9 procent více než
v 1. čtvrtletí 2017. Ubytovaných hostů
z Tchaj-wanu přijelo 3,5 tisíce s meziročním zvýšením o 7 procent, hostů z Ukrajiny přijelo o 30 procent více a výrazný
nárůst je evidován u turistů z Izraele
s meziročním zvýšením o 80 procent. Počet polských turistů stoupl o 5 procent.
Počet přenocování hostů v hromadných
ubytovacích zařízeních dosáhl 306 553
nocí, což bylo meziročně o 1 procento
více. Průměrná délka pobytu je 4,9 nocí.
Nejdéle zůstávají Rusové a Ukrajinci, průměrně 10 nocí a Izraelci, téměř
8 nocí.
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Informace z infocentra
Bad Schlema

Město Mariánské Lázně společně s Městským infocentrem navázalo v loňském
roce spolupráci se saským lázeňským
městem Bad Schlema. Cílem bylo získat
saského projektového partnera a mít tak
možnost využívat projektů přeshraniční
spolupráce v rámci Euregia Egrensis.

Bad Schlema je saské lázeňské město,
které stejně jako Mariánské Lázně,
slaví v letošním roce kulaté výročí
lázeňství. Zatímco Mariánské Lázně oslavují 200 let lázeňské tradice,
v Bad Schlema se pyšní stoletým výročím. Obě města jsou zároveň nej-

V souvislosti s problematikou zaměstnanosti, s níž se subjekty podnikající
v oblasti cestovního ruchu v našem
regionu dlouhodobě potýkají, se i destinační agentura Živý kraj snaží hledat
různá řešení. Proto nás potěšila zpráva předsedy spolku, pana Ing. Petra
Židlického, že se agentuře podařilo
navázat kontakt s prestižní vysokou
hotelovou školou Glion Institute of
Higher Education, která má sídlo ve
Švýcarsku, a která se řadí do top pětky
světových institucí v hotel managementu.
„Tuto školu momentálně navštěvuje
1655 studentů z 96 zemí světa a jedná
se o studenty, kteří pocházejí z finančně zabezpečených rodin. Dle statistik
této školy se absolventi bakalářských
oborů dostávají do významných pracovních pozic do 5 let po ukončení
studia nebo se vrhnou na své vlastní
podnikání, z čehož vyplývá, že se jedná o velmi schopné studenty, kteří se
aktivně připravují na svou budoucí
kariéru v managementu pohostinství
a hotelnictví na mezinárodní úrovni. Studenti jsou vyučování předními
odborníky a jsou jim nabízeny stá-

že u řady prestižních organizací.
Například v Praze je poptávka po
stážistech z Glionu v hotelech jako
jsou například Four Seasons, Hilton, Mandarin Oriental a Radisson
Blu Alcron. Ve všech těchto hotelech
najdete po celý rok stážisty nebo absolventy Glionu různých národností.
Česká republika totiž láká i stážisty
a absolventy, kteří jsou národností
Francouzi, Australané, z rusky mluvících zemí i z Asie. Momentálně
Glion nabízí výuku na svých kampusech ve Švýcarsku a ve Velké Británii, ale také v partnerských školách
ve Španělsku a Číně. Jako novinku
Glion nabízí studium pro absolventy
bakaláře zaměřující se na wellness
a léčebné lázně, a právě zde by náš
kraj mohl nabídnout bohaté zkušenosti a v rámci půlročních stáží získat kvalitní personál.“ uvedl Židlický.
Zájemci o studenty/stážisty na posty
recepčních, číšníků a dalších profesí
mohou kontaktovat přímo destinační agenturu, která je připravena jim
pomoci s vyplněním nabídky stáže
v systému nabízení stáží, případně
zodpoví další dotazy.

Stážisté z elitní švýcarské hotelové vysoké školy
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mladšími lázněmi ve své zemi. Hlavním
termínem celoročních oslav byl víkend
18.- 20. května 2018, na který byli pozváni i zástupci města Mariánské Lázně. V neděli 20. května 2018 program
oživil koncert Dechového orchestru
mladých s mažoretkami ze ZUŠ Fryderyka Chopina. Zástupci města Mariánské Lázně se také účastnili perfektně
připraveného zahajovacího večera,
kde byla formou tanečních představení
představena historie města.
Zástupci Bad Schlema byli už v minulosti inspirováni našimi krásnými
lázněmi a od té doby mají ve městě
také "zpívající fontánu", která vznikla
díky vzájemnému poznání a inspiraci.
Bad Schlema pořádá každoročně mezinárodní festival dechových orchestrů
a náš Dechový orchestr mladých se
může těšit na pozvánku k účasti v roce
2019.

„Domnívám se, že toto je jedna z příležitostí, jak nalákat na práci do hotelů
mladé lidi, kteří se zajímají o pohostinství, chtějí se toho co nejvíce naučit,
a na oplátku můžou nabídnout své jazykové a pracovní dovednosti, a také
můžou pomoci navrátit do našich lázeňských měst světovou klientelu.“ doplnil Židlický.
„Studenti mají povinnou 6 měsíční
stáž, a to dvakrát za studium. Během
první stáže si studenti musí osvojit
práci jako číšníci, recepční, pokojské
nebo kuchaři. Během druhé stáže už
jsou schopni dělat dozor nebo slouží
jako asistenti managerům. Po ukončení studia většinou hledají roční stáž/
práci během které se vystřídají ve čtyřech odděleních v hotelech: F&B, housekeeping, finance a front office/rezervační oddělení. Stážisté pracují za
minimální plat nebo je jim nabídnuto
bydlení s jídlem zdarma.“ informoval
Židlický.
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Ing. Petra Židlického
nebo Kristinu Jabornickou (zidlicky@
zivykraj.cz, jabornicka@zivykraj.cz)
https://www.kurort-schlema.de/
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Informace z infocentra
Diplomacie na zámku
Kynžvart

Umění diplomacie skvěle ovládal jeden šlechtic, který rád trávil čas u Mariánských Lázní. Jmenoval se Klemens
Metternich a svůj letní čas dělil mezi
svá sídla Kynžvart, Plasy a Johannisberg (dnes v Německu). Díky svým
schopnostem se vypracoval do nevyšších postů rakouské politiky a dodnes
požívá pověsti jednoho z nejschopnějších politiků 19. století.
Tento rok je na zámku Kynžvart věnován jak jemu, tak dalším významným
diplomatům - jeho předkům i potomkům. Tajemství úspěchů rodiny
Metternichů poodhalí výstava CísařCírkev - Rodina, která se bude konat
od 8. června.
Umění diplomacie vyžaduje mj. i ovládání etikety. Co je v současné době
správné a vhodné, představí přední
český znalec etikety, Ladislav Špaček.
Během tříhodinového kurzu se zájemci
dozví to nejpodstatnější, jak se správě
chovat, ale také, jak si vést u slavnostní
tabule. Kurz se bude konat 24. června
a je vyžadována rezervace.
Tématu Česká šlechta ve službách
diplomacie se zámek Kynžvart věnoval již v květnu cyklem přednášek
a workshopů Evropa 19. Století: Ve
spárech nebo v péči knížete Metternicha a budou mu zasvěceny i další akce
na zámku, především Hradozámecká
noc v srpnu.
Ing. Ondřej Cink, kastelán SZ Kynžvart

www.marianskelazne.cz

Akce v Hroznatově akademie, Klášter Teplá

Klášterní vzdělávání
9. června budou hlavním mimořádné prohlídky knihy a klášterní knižní kultura. Při prohlídce po barokní klášterní budově zjistíte, kde všude se v klášterech četlo. Součástí prohlídky bude návštěva filozofického sálu původní
barokní knihovny a knihařské dílny se stroji ze začátku 20. století. Klášterní
knihovnice a historička Mgr. Lucie Toman Ph.D. Vám ukáže některé vybrané
staré tisky z klášterních sbírek. Prohlídka začne vždy v 10:00, 13:00 a15:00
a potrvá cca 90 min. Vstupné 150 Kč
Koncert Smetanova Tria
23. června 2018 ve 20:00 vystoupí v Modrém sále tepelského kláštera Smetana Trio. Přední české hudební těleso, které vzniklo ve třicátých letech minulého století, je skutečnou legendou na poli komorní hudby. Výčet mezinárodních
ocenění, které posbírali byť jen v posledních letech, je doslova impozantní.
Současní členové tria, všichni významní čeští sólisté - Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Vodička – provedou skladby Josefa Suka, Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka. Vstupné 200 Kč. Předprodej: www.plzenskavstupenka.cz
Okolo konventu 2018
Druhý ročník open air festival umění a řemesel v Klášteře premonstrátů Teplá
proběhne v pátek 22. a sobota 23. června. V jedinečném prostředí klášterní
zahrady se můžete v těchto dnech setkat s tvorbou vesměs neprofesionálních
umělců a tvůrců, kteří budou vystavovat svoje obrazy, sochy a další umělecké
předměty kde jen to půjde - v opatské zahrádce, na zdech bývalého mlýna
i mezi okny konventu. V páteční odpoledne se můžete těšit na vystoupení
kapely Cavalla Canor, která se specializuje na hudbu gotiky a renesance, ve
20:00 hodin začíná divadelní představení Klabzubova jedenáctka v podání
divadla Štace Kaznějov. Sobotní program bude obohacen mimo jiné vystoupením mladé zpěvačky Anny Gálisové a vystoupením tanečního souboru z Českého Západu, pro děti zahraje divadlo loutek z Karlových Varů pohádku Drak
Mrak.
Výstava – Václav Gatarik
Ve výstavním prostoru tzv. čeledníku bude k vidění série grafických listů na
námět křížové cesty, což je téma, které už dříve umělec zpracoval jako soubor soch umístěných v klášterní zahradě. Souběžně bude probíhat výstava
autorových plastik a instalací v bývalé klášterní sladovně. Vernišáž proběhne
2. června od 15:00. Grafika bude k vidění do 29. června, sochy do 30. září.
Další informace a rezervace na webu a facebooku Hroznatova akademie.
Tel:+420 353 394 463 email: info@klastertepla.cz Doporučujeme předchozí rezervaci míst na prohlídky, koncerty a divadelní představení. Pozor, rezervace
vyprší 10 miunt před začátkem akce.
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Už jste navštívili?
Již několik let spolupracuje Infocentrum města Mariánské Lázně
s městem Bad Elster a společností
Chursächsische Veranstaltungs, která pořádá každoročně letní kulturní
festival Chursächsische Sommer.
Malé německé lázeňské město se nachází v blízkosti hranic u měst Aše,
Hofu a Plavna, necelých 70 km severovýchodně od Mariánských Lázní.
Tradiční saské lázně se právem považují za město kultury a festivalů,
vždyť v průběhu roku se zde odehraje zhruba 1.000 kulturními akcí.
Od roku 1996 se zde pravidelně
1. května otevírá letní festival evropské lázeňské oblasti. Tento festival
probíhá až do 7. října 2018 a kromě
Bad Eslteru se akce konají také v sousedním městě Bad Brambach a v dalších 40 vybraných místech v regionu
čtyř zemí - Bavorsko, Čechy, Sasko
a Durynsko. V srdci Evropy se tak

www.marianskelazne.cz

Bad Elster, město kultury, festivalů
a saských králů
koná na 300 významných kulturních akcí všech žánrů. Patronát na
festivalem převzal prezident Saského parlamentu Dr. Matthias Rössler
a generální konzul České republiky
v Drážďanech, Dr. Jiří Kudĕla.
Při návštěvě malebného města doporučejeme si projít historické centrum, ve kterém zažijete tu pravou
atmosféru protkanou dějinami saských královských lázní 19. století.
Okolí Bad Elster nabízí mnoho volnočasových aktivit a pamětihodností. Jako výletní cíl se vyplatí
výstava miniatur v Adorfu a v sousedství umístěná botanická zahrada se zhruba 11.000 různými rostlinami. V muzeu hudebních nástrojů
v Markneukirchenu se návštěvníci
mohou dokonce podívat přes rameno houslařským mistrům. Skanzen
v obci Eubabrunn přiblíží návštěvníkům život lidí ve Vogtlandu před

více než 100 lety. Přímo v Bad Elster
se nachází Saské muzeum lázeňství.
V Selbu - městě porcelánu se točí vše
kolem „bílého zlata“. Projížďka v kočáru regionem přenese návštěvníky
do dob dávno minulých. Ať už chrám
bohyně Flory nebo Waldschlösschen
(Lesní zámeček) - historický lázeňský park nabízí kromě nádherné
přírody také architektonická překvapení. Za prohlídku stojí i výstava
kosmonautiky v obci Morgenröthe
-Rautenkranz. Výlet z Bad Elster do
památkově chráněné vesnice Raun
vede zajímavou vogtlandskou přírodou. Město Plauen zve k nákupům
a k návštěvě Muzea krajky.
Nabídka a program festivalu
Nabídka jednotlivých měst
Virtuální prohlídka města
zdroj: badelster.de
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
7.6.2018, 19.30
Malá scéna Dům Chopin

15.6. 2018 19.30
Společenský dům Casino

20.6.2018, 16.15
Kolonáda

NEPIJTE VODU!

FESTIVAL EDUARDA
NÁPRAVNÍKA ZÁVĚREČNÝ KONCERT

KOLONÁDNÍ KONCERT

Komedie plná absurdních situací od
Woody Allena
9.6.2018, 19.30
Společenský dům Casino

SRAZ PĚVECKÝCH SBORŮ
ZÁPADOČESKÉHO REGIONU

Koncert Západočeského symfonického orchestru

Zpívá Tachovský dětský sbor
22.6.2018, 19.30
Městské divadlo

POCTA LEONARDU
BERNSTEINOVI

Koncert Západočeského symfonického
orchestru ABO 11

Koncert Západočeského symfonického orchestru
9.6.2018, 13:00
Přírodní park Prelát

INDIÁNSKÝ DEN

Akce pro děti i pro dospělé plná soutěží,
úkolů i legrace.

15.6.2018 19.30
Hotel Krakonoš

IVO ŠMOLDAS

Beseda s básníkem, scénáristou, překladatelem a kulturním publicistou
IVO ŠMOLDASEM
16.6.2018, 9.15
Vlakové nádraží

9.6. – 10.6. 2018
Kolonáda, Arnika

DEN PRO MĚSTO

Koncerty kapel a sborů na kolonádě
a areálu Arnika

12.6. 2018, 17.00
Městské divadlo - Divadelní galerie

PRAHA TAJEMNÁ
Vernisáž výstavy

HLEDÁNÍ KRÁS JIŽNÍHO
CÍPU SLAVKOVSKÉHO LESA

HUDEBNÍ DÁRKY

Večer plný radosti z hudby
Kontakt:

PECHAKUCHA NIGHT
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VOL. 17

29.6.2018, 19.30
Společenský dům Casino

16.6.2018, 19.00
Dům Chopin

20 sekund x 20 snímků

VRAŽDY A NĚŽNOSTI
Komedie divadla PLUTO Plzeň

DOZVUKY CONCERTINO
PRAGA 2018

Koncert Západočeského symfonického
orchestru
30.6.2018, 13.00
Dlouhá plochá dráha

MEZI NEBEM A ZEMÍ
17.6.2018, 19.30
Městské divadlo

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Inteligentní, důvtipná a vynalézavá
situační komedie

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

Mezinárodní jazzový festival
v Mariánských Lázních

28.6.2018, 19.30
Městské divadlo

LABUTÍ JEZERO Petr Iljič Čajkovskij

13.6.2018, 19.30
Městské divadlo

Jazzové lázně 2018

Přírodovědná vycházka do oblasti
Mariánskolázeňska

12.6. 2018, 20.15
Kino Slavia

180 min., přímý přenos

23.6.2018 - 29.6.2018, 15.00
Kolonáda

akce pro děti i dospělé
3.7.2018, 14.00
Městské divadlo

PROHLÍDKA S PRŮVODCEM
od 14.00 v češtině, od 15.00 v němčině
Provozní doba

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