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Lázeňská sezóna 2019 v Mariánských Lázních byla zahájena
Město Mariánské Lázně ve dnech
10.–12. května 2019 otevřelo prostřednictvím naší společnosti KIS
Mariánské Lázně s.r.o. 201. sezónu.
Společně jsme tak mohli prožít jarní
víkend plný hudby, tance a smíchu
v nádherně rozkvetlých Mariánských Lázních.
Jediné, co organizátor nemůže nikdy ovlivnit je počasí. A že nás to letošní opravdu
potrápilo. Velice si vážím trpělivosti účinkujících, statečnosti prodejců a odvahy
návštěvníků, neboť na návštěvnosti se toto
špatné počasí nepodepsalo.
Snažili jsme se sestavit program napříč
generacemi a doufáme, že si v něm každý
našel to své oblíbené. Našim cílem bylo zajistit tuto akci důstojně, a to ke spokojenosti
všech zúčastněných.
Při pořádání takovéto akce bychom se zcela
jistě neobešli bez laskavé finanční podpory
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.
Za KIS Mariánské Lázně s.r.o
Havrdová Alena, jednatelka
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Informace z infocentra
Zahajovací koncert ve stylu vídeňských filharmoniků
V pátek 10. května začalo Zahájení
lázeňské sezóny 2019 v Mariánských Lázních tradičním koncertem, který pořádal Západočeský
symfonický orchestr Mariánské
Lázně. Zahájení to bylo opravdu velkolepé a sál Společenského
domu Casino byl zaplněn do posledního místa. Není se čemu divit.
Obrovské aplausy vestoje totiž patřily nejenom našemu orchestru, ale také skvělým sólistům, kteří přijali pro tuto slavnostní chvíli pozvání orchestru.
Houslový virtuóz Václav Hudeček představil na pódiu nejenom své skvělé umění, ale přivedl i dva mladé vítěze své Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích
z let minulých.
Jiří Vodička je již známým mladým houslovým virtuózem a koncertním mistrem
České filharmonie, pro kterého jsou velká pódia již běžnou záležitostí, ale pro
vítězku loňské Akademie Václava Hudečka, Marii Hasoňovou, to byl vskutku unikátní zážitek předvést své umění

v této virtuózní společnosti.
Koncert byl pro orchestr a sólisty také
vyjímečný tím, že jeho záznam pořizovalo celoplošné médium TV Noe, která
bude tento koncert v premiéře vysílat
ve svém cyklu Má vlast v neděli 9. června ve 21 hod.
Všichni jste tedy srdečně zváni k obra-

zovkám, kde si budete moci tento nádherný koncert vychutnat a bude na vás
čekat i kouzelné překvapení, které nikdo
z návštěvníků v sále neměl možnost vidět a které zažijete právě pouze u sledování novoročních koncertů Vídeňských
filharmoniků.

Jazzové lázně letos navštíví orchestr až z amerického Baltimore
Ve dnech od 22. 6. do 29. 6. se
mariánskolázeňskou kolonádou rozezní nejen jazz, ale i klasika. Festival
přináší již po devatenácté do lázeňského města hudbu v podobě odpoledních jazzových koncertů na kolonádě, které jsou zdarma.
Festival zahájí v sobotu 22. 6. od 15.00
kapela J. J. Jazzmen v čele se zpěvačkou
Barborou Vágnerovou. Během celého týdne se před orchestřištěm slavné kolonády
vystřídá několik předních jazzových kapel
z celé České republiky. V neděli 23. 6. to
bude Big Band Trumpets, orchestr složený výhradně z trumpetové sekce a rytmiky. V pondělí 24. 6. zahraje Shadde Yadda
Quartet zpěvačky Dáji Šimíčkové, který
se stylově zaměřuje na jazz v rozmezí 20.
až 40. let. V úterý 25. 6. diváky provede
jazzem let padesátých zpěvačka Petra Ernyeiová & Jazz Six. Atmosféru roztančeného New Orleanes přiveze ve středu 26. 6.
dixielandová kapela the Dixie Hot Licks.
Ve čtvrtek 27. 6. je na programu zpěvačka Lucie Víšková se svou kapelou the Jazz
Cakes, ta hraje jak jazzové standardy, tak
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hity dalších populárních žánrů v novém
jazzovém hávu. Tradiční část festivalu
zakončí v pátek 28. 6. chebský Jazz Big
Gang, 20ti členný big band složený ze
zapálených jazzmanů, kteří hrají moderní i tradiční jazz.
Oproti minulým letům jsou připraveny
dva bonusové koncerty. V pátek 28. 6.
proběhne od 19.30 koncert Západočeského symfonického orchestr ve Společenském sále Casino. Během slavnostního večera zazní známá Gershwinova

Rapsodie v modrém a v podání klavírního
virtuóze Aleše Vítka.
Celý festival pak zakončí mezinárodní
host festivalu Baltimore Symphonic Band.
Symfonický orchestr ze Spojených států
při Vysoké škole v Baltimoru si připravil
speciální program zaměřený na hudbu
Bernsteina a Gershwina, koncert je zdarma a proběhne v sobotu 29. 6. od 19.00 na
kolonádě.
více na www.jazzove-lazne.cz
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Informace z infocentra
Návštěvnost města Mariánské Lázně se v prvním čtvrtletí roku 2019 snížila
Podle dat poskytnutých ČSÚ za první
čtvrtletí roku 2019 se celkový počet
hostů v Mariánských Lázních meziročně snížil o 5%. Průměrná délka
pobytu se však nezměnila a zůstala
na hodnotě 4,9 resp. 5,7 nocí v případě
lázeňských zařízení. Za první kvartál
bylo v Mariánských Lázních ubytováno 59 479 hostů.
Zatímco celkově počet rezidentů i nerezidentů poklesl, u lázeňských zařízení je vidět
osmiprocentní nárůst počtu českých hostů
oproti poklesu příjezdů nerezidentů (cizinců) ve stejné hodnotě. Průměrná délka pobytu Čechů přitom vzrostla o 6%, Češi tedy
v prvním čtvrtletí zůstávali déle.
V Mariánských Lázních se ubytovalo 17 422
Čechů (z toho 9 718 v lázeňských zařízeních) a 42 057 cizinců (z toho 33 802 v lázeňských zařízeních).
Pokles počtu návštěvníků evidujeme u všech
národností s výjimkou Tchaj-wanu a Číny.
Počet těchto asijských hostů i nadále roste, momentálně o 14% resp. 12% v případě
Tchaj-wanu a o 5% resp. 37% v případě Číny.
V počtu strávených nocí je na prvním místě Rusko (10,4 resp. 10,9 nocí), následuje
Ukrajina (9 resp. 10 nocí), Izrael (8,7 resp.
9,1 nocí), Nizozemsko (8,1 resp. 8,3 nocí)
a překvapením je zaevidování příjezdů řeckých turistů do lázeňských zařízení s průměrnou délkou pobytu 10,3 noci! Rakousko
a Německo zůstávají u svého průměru 5-6
nocí, Polsko a Slovensko si drží průměr 3
nocí a asijští turisté zůstávají u tradice 1 strávené noci.

Nerezidenti 1Q - 2018/2019

Městské infocentrum
Do Městského informačního centra zavítalo v prvním čtvrtletí roku 2019 19 531 zákazníků, což je meziroční pokles o 20%. V
tomto kvartálu se snížil počet českých turistů o 28% a počet cizinců o 15%. Návštěvníci
infocentra jsou z 63% cizinci a z 37% Češi.
Nejčastějšími zahraničními návštěvníky
jsou Němci, Rusové, Poláci, Francouzi, Nizozemci. Největší zájem ze strany turistů je
o turistického průvodce, mapu centra, lázeňské vycházky a prameny, katalog ubytování. Nejvíce poptávanou atraktivitou jsou
kolonáda, park Boheminium, Kladská.
Nejčastěji poskytovanou službou je prodej
jízdenek na autobus, služba tax free, vyhledání kulturních akcí, prodej vstupenek.
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Informace z infocentra
Mariánské Lázně navštívil velvyslanec USA v České republice
Mariánské Lázně oslavily o víkendu z 10. na 12. května lázeňskou
sezónu. Mezi VIP hosty, kteří město u této příležitosti navštívili, byl
velvyslanec Spojených států amerických v České republice, Stephen
B. King. Se svými prvními dojmy
z města se podělil s PR manažerkou KIS Mariánské Lázně paní Elenou Sorokinou.
Pane velvyslanče, proč jste se rozhodl
přijet na oficiální návštěvu našeho města právě v den slavnostního zahájení lázeňské sezóny?
Je to moje první návštěva Karlovarského
kraje. Za dobu, kdy zastávám post velvyslance, jsem navštívil 14 krajů České
republiky. O Mariánských Lázních jsem
slyšel jen to nejlepší, proto jsem se sem
rozhodl přijet. Jsem zde 24 hodin a moc
se mi tu líbí. Určitě se sem ještě vrátím.
Vím, že bydlíte v hotelu Zvon, který je
součástí skupiny OREA Group. Jste
s ubytováním spokojený?
Ano, je velmi komfortní. Mluvil jsem
s generálním ředitelem a už jsem mu
řekl, že je to výborný hotel. A je také velice hezký zvenčí. Mariánské Lázně jsou
báječné lázeňské město, které stojí za
návštěvu nejen kvůli minerálním pramenům, ale i přátelské atmosféře, která ve
městě panuje, a také výbornému jídlu.
Mohli by k nám přijíždět američtí turisté? Bylo by to pro ně zajímavé?
Určitě ano. Nejen proto, že je to nádher-

né lázeňské město, ale také proto, že má
nádhernou architekturu, krásné budovy či Zpívající fontánu. Město má čím
se pochlubit.
Vaše návštěva se koná bezprostředně
po oslavách Dne vítězství 8. května.
Mariánské Lázně byly osvobozeny
americkou armádou. Je zde nějaká
souvislost?
Zaprvé bych chtěl zmínit, že vztahy
mezi Amerikou a Českem jsou prostě
skvělé. Stojíme bok po boku. V loňském roce jsme oslavili 100 let od navázání diplomatických vztahů mezi Československem a USA. Naše vztahy stojí
na třech základních postulátech. Přátelství, bezpečnost a ekonomická prosperita. Co se týká dne osvobození, pak

američtí vojáci prolili mnoho krve, aby
zachránili Evropu, a my nikdy nezapomeneme na hrůzy a oběti 2. světové války. Budeme i nadále chránit jeden druhého, aby se nic podobného neopakovalo.
Minulý pátek jsem byl na oslavách dne
osvobození v Plzni, a navštívil jsem ještě
několik dalších měst, která byla osvobozena americkými jednotkami. Velice si
vážím toho, jak jsou čeští občané americkým vojákům vděční.
Včera jste navštívil restauraci Medite.
Chutnala Vám tamní kuchyně?
Ano chutnala a dlouho jsem si povídal
s majitelem restaurace, který mnoho let
žil a pracoval ve Španělsku a přivezl do
těchto končin španělskou kuchyni. To je
opravdu zajímavé.

Na valčík od Johanna Strausse tančil Jan Horník s Adélou Brňákovou
Unikátní příležitost tančit na valčík od Johanna Strausse Na krásném modrém Dunaji do připravovaného filmu měli
mladí tanečníci Jan Horník a Adéla Brňáková.
V mariánskolázeňském společenském
domě Casino natáčela v minulých dnech
televize Noe speciální záběry pro symfonický orchestr v Mariánských Lázních. Záběry na hudební těleso se budou prolínat
se záběry na dva mladé nadějné tanečníky,
kteří předvedli perfektní valčík. Orchestr
tanečníkům zahrál nejznámější Straussovy
melodie. Oba mladí účastníci tančí už několik let za ATK Standard a taneční školu
Vladimíra Hány.
"Je pro mě čest, že moji tanečníci mohli vystoupit ve videu pro symfonický orchestr.
Vážím si toho," okomentoval taneční mistr
Vladimír Hána.

www.marianskelazne.cz
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Informace z infocentra
Spisovatel Vladimir Vladimirovič Nabokov má
v Mariánských Lázních pamětní desku
Na počest proslulého amerického spisovatele ruského původu Vladimira Vladimiroviče Nabokova, od jehož narození letos uplynulo 120 let, odhalili v Mariánských Lázních pamětní desku. Slavnostního aktu se ujal před místním
hotelem, který nese jméno slavného prozaika, mariánskolázeňský starosta
Martin Kalina spolu s generálním konzulem Mikhailem Ledenevem a majitelem hotelu Salavem Zaynalabidovem.

Spisovatel Nabokov bydlel v době svého
pobytu (23. – 29. 7. 1937) v Mariánských
Lázních společně s manželkou a synem ve
vile Busch, která je dnes přejmenována na
Credo a je součástí lázeňského hotelového
komplexu Grandhotel Nabokov. Napsal
zde jednu ze svých nejlepších povídek
„Oblak, jezero, věž“.
Vladimir Vladimirovič Nabokov (1899
Petrohrad – 1977 Montreux) – romanopisec, básník, scénárista, literární kritik
a vysokoškolský učitel – byl jedním z nejvýznamnějších literátů 20. století. Řadí
se mezi spisovatele, kteří psali svá díla ve

dvou jazycích. V případě Nabokova to
byla ruština a angličtina. Proto se také
jeho jméno se nachází v slovnících jak
ruských, také i anglicky píšících spisovatelů. Věnoval se také překladům ruštiny
do angličtiny a naopak.
V době, kdy psal v ruštině, jsou z jedny
z nejvíce ceněných románů například
Lužinova obrana, Pozvání na popravu
i Mášeňka. K těm nejznámějším psaných angličtinou patří třeba skandální
román Lolita, který vznikl v padesátých
letech minulého století. Příběh se dočkal
několika zfilmování.

Pramencova stezka aneb
s Pramencem mám prameny pod palcem 2019
Naučná stezka pro děti i rodiče
o mariánskolázeňských pramenech a jejich patronech zahájila
po zimní přestávce svůj provoz.

Které z mariánskolázeňských pramenů
jsou „čůrací", které „kakací" a které „dýchací"? Proč se Křížový pramen jmenuje
Křížový? Nebo proč se Ambrožovu prameni přezdívá "pramen lásky"? Odpovědi na tyto a další otázky najdete po zimní přestávce opět na Pramencově stezce
s podtitulem S pramencem mám prameny
pod palcem. Tento rok nejen že se dozvíte o působení pramenů, dostanete tip na
zajímavosti v jejich okolí a budete plnit
jednoduché úkoly. Ale navíc pomocí šifer
získáte indicie k ukrytému pokladu! Pokud tedy nevíte, na co jsou mariánskolázeňské prameny vhodné, a máte rádi dobrodružství, není nic snazšího než v období
od 10. května do 31. října 2019 navštívit
rodinu Pramencových. Ferda, Tonda, Saša
nebo třeba Myšák s Balbínem vám s radostí rozšíří obzory!
Brožura ke stažení

Bambas Art Bags – nejen kabelky
Nově otevřená luxusní prodejna
v Mariánských Lázních nabízí nejen jedinečné ručně malované kožené kabelky a peněženky luxusní české výroby s tradicí od roku
1996. Najdete zde také výjimečnou
prodejní galerii, kde můžete obdivovat přední české umělce.
V současné době můžete v galerii Bambas shlédnout a třeba si i zakoupit díla
významné české výtvarnice Barbary Issy
Wagner, jejíž výstava pod názvem „Poetické snění“ byla otevřena v květnu při
zahájení lázeňské sezóny.

www.marianskelazne.cz
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Už jste navštívili?
Dendrologickou naučnou stezku
Václava Skalníka započala Správa veřejné zeleně města Mariánské
Lázně realizovat v roce 2017 při příležitosti 200letého výročí příchodu
Václava Skalníka do Mariánských
Lázní. Tento záměr je poctou tvůrci,
který dal městu podobu a charakter
obdivovaný dodnes.
V prostoru přírodně krajinářského parku založeného Václavem Skalníkem byly
označeny druhově zajímavé dřeviny
a jejich kultivary, u kterých je odhadováno stáří na přibližně 200 let, tj. spadající do období jeho založení. Postupně
byly označeny i dřeviny mnohem mladší, které jsou druhově zajímavé nebo
vzácné. K dnešnímu dni je označeno
přes 150 dřevin. Dřeviny jsou opatřeny
porcelánovými jmenovkami s určením
jejich rodového a druhového jména
v českém a latinském jazyce. Současně

www.marianskelazne.cz

Učebna v přírodě Dendrologická stezka Václava Skalníka
jsou dřeviny označeny QR kódem,
po dešifraci kterého se návštěvníkovi
otevřou v prohlížeči podrobnější informace a zajímavosti o dané dřevině.
Prostřednictvím tohoto kódu je možné se propojit s webovými stránkami
„Dendrologická stezka Václava Skalníka“, kde je k dispozici interaktivní
mapa všech označených dřevin a další
doplňující informace, včetně fotografických příloh.
Návštěvník může pozorovat proměnlivost jednotlivých dřevin v rámci rodu
nebo druhu, poznávat jednotlivé odlišné znaky dřevin, pozorovat jejich
proměnlivost v průběhu roku. Také se
zde může dočíst o charakteristikách
a odlišnostech jednotlivých kultivarů,
o jejich nárocích a lokalitách přirozeného výskytu, o způsobu jejich introdukce, možném využití či historických
zajímavostech spojených s konkrétní
dřevinou.

Dendrologická stezka je unikátní učebnou v přírodě, která může být vhodným doplněním výuky žáků základních
a středních škol, ale i inspirací a základem pro studium pro odborníky na zahradní architekturu.
Mezi nejzajímavější a nejhodnotnější
dřeviny, u kterých se dá předpokládat, že
pocházejí již z doby založení parku před
200 lety, patří: č. 10 - smrk ztepilý „Virgata“, č. 26 - dub velkokvětý, č. 29 - smrk
ajanský, č. 32 - topol bílý, č. 59 - jedli
vznešenou, č. 66 - buk lesní stříhanolistý.
Mezi zajímavosti či méně známé dřeviny
určitě patří: lapina jasanolistá, liliovník
tulipánokvětý, ambroň západní, dřezovec
trojtrnný, jinan dvoulaločný. Tištěnou
mapu ke stezce včetně jazykových mutací
lze získat v Městském infocentru.
Zdroj: Správa veřejné zeleně
více na: dendrostezkaml.cz
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Další akce naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kalendář akcí

1.6.2019

13.6.2019, 19.30
Městské divadlo

22.6.2019, 13.00–22.00
Dlouhá plochá dráha

Tradiční turistický pochod - "Krajem léčivých vod"

VELKÉ LÁSKY V MALÉM
HOTELU

Mezi nebem a zemí

PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO
DIVADLA S PRŮVODCEM

14.6.2019, 21.00
RC Morrison

43. KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
4.6. 2019, 14.00, 15.00
Městské divadlo

od 14.00 v češtině, od 15.00 v němčině
5.6.2019, 19.30
Městské divadlo

ŠPANĚLSKÝ VEČER
S CARMEN

Večer plný vášně, nespoutanosti,
hravosti i agrese
6.6.2019, 19.30
Městské divadlo

KRÁLOVNY

Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně,
režie: Petr Hála
7.6.2019, 19.30
Společenský dům Casino

ABO 11

„HVĚZDY NA DLANI“

Gustav Mahler: Píseň o zemi (kantáta
pro tenor, alt a orchestr)
8.6.2019, 15.30

Bláznivá komedie
Divadelní společnost Háta Praha

NOIZY DAZE 2019

Německé kapely Mvrmansk a Twins
na společném koncertě s českými
FVTVRE, Tosiro a Velo
15.6.2019, 13.00
Přírodní park Prelát

INDIÁNSKÝ DEN

Dobrodružná akce pro děti i dospělé
16.6.2019, 19.30
Společenský dům Casino

Západočeský symfonický
orchestr a ŠTEFAN MARGITA
Slavné árie a písně v podání
světoznámého tenoristy

8.6.2019 - 9.6.2019
Arnika

LETNÍ EZO VEČER
s numerologií

Kulturně-společenská akce
Kontakt:

20.6.2019, 19.00
Městská knihovna

Životní číslo jako výzva. Akce se bude
konat v Přednáškové místnosti

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

EBENDES GRENZLAND ŽIVÉ POHRANIČÍ

1. ročník festivalu - zahajovací koncert
30.5.2019, 19.30
Městské divadlo

PŘEDPLATNÉ

ČAS PRO PSA

Náhodné setkání tří žen: zaměstnané
matky, frustrované ženy pod prášky,
a mladé prodavačky v obchodě
5.6.2019 - 23.6.2019
Městské muzeum

Výstava ZUŠ
Fryderyka Chopina

Prezentace prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Fryderyka Chopina

GALAVEČER OPERETNÍCH
MELODIÍ A EVERGREENŮ
Hraje Komorní soubor Nálady Petra
Macka se sólisty

DEN PRO MĚSTO

22.6.2019, 19.30
Společenský dům Casino

19.6.2019, 19.30
Městské divadlo

PO STOPÁCH SLAVNÝCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ I.

Tematická komentovaná prohlídka

Akce pro děti i dospělé

22.6.– 29.6. 2019
Kolonáda

JAZZOVÉ LÁZNĚ 2019

Hudební festival, jehož hlavní
program se odehrává každý den od
15.00 na kolonádě
Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00
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TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Každý
čtvrtek
a sobotu
▪ Prohlídky centra města,
▪ prohlídky po pramenech,
▪ po stopách slavných návštěvníků,
▪ slavná milostná setkání,
▪ Theodor Lessing a Židé v ML,
▪ architektonické prohlídky,
▪ sportovní prohlídky,
▪ dětské prohlídky,...

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

Vstupenky lze koupit
v infocentru nebo online na
vstupenky.marianskelazne.cz

www.marianskelazne.cz/prohlidky

