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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Partnerská města: Kiryat Motzkin, Izrael 

Nabídka zaměstnání
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 do-
volenou a další zaměstnanecké benefity.  Pro další informace kontaktujte kancelář infocentra.

Město Mariánské Lázně uzavřelo 13. 6. 
2016 smlouvu o partnerství s městem Ki-
ryat Motzkin v Izraeli. Kromě oficiálních 
návštěv zástupců obou měst proběhly 
i první výměnné pobyty studentů. 
Dne 2. července 2017 vycestoval kyta-
rový soubor ze ZUŠ Fryderyka Chopina 
pod vedením Tima Honzírka do Izrae-
le. Během šestidenního pobytu se kyta-
risté seznámili se studenty a vzájemně 
se poznali. Navštívili muzea, památky 
a nedaleká města Haifa a Akko. Velkým 
zážitkem byl koncert v sále konzervato-
ře za účasti zastupitelů města a ředitelky 
školy Yoni Shimoni. Zazněly renesanční 
a barokní skladby, dále latinskoameric-
ké tance, které publikum ocenilo vřelým 
potleskem. Velký ohlas měla hebrejská 
píseň Shalom Aleichem, při které se po-
sluchači přidali svým zpěvem. Na závěr 
zahráli společně čeští a izraelští studenti 
píseň Santa Lucia. Cesta do Izraele byla 
pro mladé hudebníky skvělým poznáním 
a zážitkem.
Letos, od 24. – 29. 6. 2018 jsme naopak 
my hostili studenty a zástupce města 
Kiryat Motzkin u nás v Mariánských 

Lázních. Pro hosty byl připraven bo-
hatý program. Po slavnostním uvítání 
v ZUŠ Fryderyka Chopina následovala 
prohlídka školy a společný oběd. Hosté 
si pak prohlédli město a podívali se i do 
lázeňských budov s krátkou lékařskou 
přednáškou. V dalších dnech naši hos-
té navštívili klášter Teplá, Karlovy Vary 
i s podzemím Vřídla, ale také Městské 
muzeum, Městské divadlo, Městský ba-
zén, Geologický park či park Bohemi-

nium a navštívili i Jazzové lázně na kolo-
nádě. Na závěr proběhl společný koncert 
v sále naší hudební školy. 
Velké poděkování patří studentům naší 
umělecké školy, kteří naše hosty dopro-
vázeli a starali se o ně během pobytu. Zá-
roveň je potřeba poděkovat všem orga-
nizacím a jejich zaměstnancům, kteří se 
ochotně zapojili do programu a pomohli 
reprezentovat naše město.
Video ze společného konzertu ZDE
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Partnerství s městem Malvern bylo uzavře-
no 20. 10. 2012 a od té doby proběhlo již 
několik významných přátelských setkání. 
Jedním z nich bylo koncertní turné sou-
borů ze ZUŠ Fryderyka Chopina v Mal-
vern ve dnech 9. - 17. 7. 2015. Jednalo se 
o pěvecký sbor Canzona, tehdy ještě pod 
vedením Olimpiu Cretana, a kvartet zob-
cových fléten pod vedením Karla Hovorky. 
Pozvání iniciovalo sdružení MALVERN 
CIVIC SOCIETY a naši žáci měli obrovský 
úspěch.
Nyní je připravováno koncertní turné 
v  Mariánských Lázních. Těšit se můžeme 
na pěvecký sbor THE HILLS SINGERS 
s více než 20 letou tradicí, který zpívá bez 
hudebního doprovodu. Jejich bohatý re-
pertoár se rozprostírá v období od 16. 
století do současnosti. Ačkoli nastudovali 
i kompletní díla, jako jsou Requiem od 
Fauré, Jesu, Meine Freude od J.S. Bacha či 
Masses od Byrda a Monteverdiho, jejich 
programy jsou typicky rozmanité a zahr-
nují jak sakrální tak světskou hudbu.
Město Malvern patří do regionu Malvern 
Hills, který se nachází u města Worcester, 
jižně od Birminghamu. Zástupci města 
Malvern si v roce 2010 z vlastní iniciativy 
vybrali město Mariánské Lázně pro svou 

dovolenou. A nadchli se tak, že projevili 
zájem setkat se s představiteli našeho 
města a navázat vzájemnou spolupráci či 
partnerství. Město Malvern je totiž také 
lázněmi, které byly známy již v 16. století 
a prosluly v celé Anglii pro svou výtečnou 
léčivou vodu. V Malvern se nachází více 
než 100 studených minerálních pramenů. 
Jejich věhlas a následná lázeňská péče se 
rozšířil především v 19. století, stejně jako 
v Mariánských Lázních. Ve 20. století se 
bohužel většina pramenů nechala jen tak 
„téct“ a nevyužívala se. Nyní se nadšenci 
z Malvern snaží tyto prameny obnovit. 
Malvern se nachází v překrásné přírodě, 
uprostřed kopců a lesů.

Partnerská města: Malvern, Velká Británie

Černá hrušeň z Worcestershire
V parku naproti Novým Lázním pak 
můžete najít strom černé hrušně, který 
malvernští věnovali Mariánským Lázním 
k 200letému výročí lázeňství. K worces-
terské hrušni se váže zajímavá pověst. 
Když v roce 1575 navštívila Worcester 
královna Alžběta I., všimla si, že stromy 
černé hrušně zahradníci vykopali ze 
zahrad, kde původně rostly, a přesadili 
je tak, aby tvořily vstupní bránu tam, 
kde královna vjížděla do města. Říká se, 
že královna poté zařídila, aby tři stromy 
černé hrušně byly přidány do městského 
znaku. Historie celého kraje Worcester-
shire, názvy míst, ulic a klubů jsou plné 
odkazů na hrušky, což odkazuje na je-
jich kulturní a ekonomický význam pro 
celý region. Darování hrušně do našeho 
města má tedy pro naše přátele z Malvern 
velký význam.
Kultivar tohoto druhu hrušně přivezly do 
Anglie pravděpodobně už Římané. Jedná 
se o nejstarší přežívající kultivar hrušek 
svého druhu, skupinu, které se také říká 
"garder" nebo "wardon" hrušky. Je to 
možná stejný kultivar jako francouzská 
hruška "de Livre". 

KONCERTY
13. 7. 19.30  
Dům Chopin, Hudební síň, 
vstupné 50 Kč
14. 7.  13.00 a 17.15 
Kolonáda

15. 7. 10.15 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
vystoupení v rámci dopolední 
mše (spolupráce s pěveckým 
sborem Fontána)
16. 7. 19.30 
Městské divadlo,  
vstupné 100,- 80,- 50,- Kč Mama 
Brasil (Benzinho)

Najdi obraz v knihovně
Město Malvern spolupracuje s Marián-
skými Lázněmi ve všech možných 
oblastech. Proto můžete např. v Městské 
knihovně najít obraz ve formě obřího 
puzzle obrázku, který věnoval personál 
malvernské knihovny v čele se starostkou 
Cynthií Palmer svým kolegům v Marián-
ských Lázních. Je na něm zobrazeno 
malvernské nádraží spolu s historickými 
vozy. Ve městě se totiž nachází automo-
bilka Morgan vyrábějící originální auto-
mobily s vysokým podílem ruční práce. 
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A.T.I.C. ČR vyhlašuje soutěž popularity 
turistických informačních center. Soutěž 
ve spolupráci s asociací zajistí společ-
nost Kam po Česku, na jejichž webových 
stránkách kampocesku.cz hlasování pro-
běhne v období od června do srpna 2018. 
Vstup do soutěže bude možný také přes 
web asociace www.aticcr.cz. Svůj hlas 
bude možné poslat jednomu z více než 
420 certifikovaných informačních center, 
tedy takovému, které má v oblibě, které 
mu pomohlo, příjemně překvapilo na 
cestách atp. 
Hlasovat bude možné pouze jednou z jed-
né IP adresy. Vítězná turistická informač-

ní centra s nejvyšším počtem platných 
hlasů v každém z krajů budou slavnost-
ně vyhlášena a oceněna.
Minulý rok se ankety dohromady zú-
častnilo 422 TIC. Celkem bylo přiděleno 
ve čtrnácti krajích České republiky cer-
tifikovaným turistickým informačním
centrům 18 400 hlasů, z toho 15 206 
hlasů z České republiky a 3 194 hlasů 
ze zahraničních IP adres.  V Karlovar-
ském kraji vyhrálo minulý rok infor-
mační centrum Domu kultury Ostrov s 
počtem 1 501 hlasů.
Svůj hlas Městkému infocentru Marián-
ské Lázně můžete dát zde.

Informační centrum 2018

Kino Slavia: 
VARY VE VAŠEM KINĚ
Mama Brasil (Benzinho) 
03.7.2018 19.30 
11.7.2018 19.30
Drama, Brazílie, 2017, 98 min., titulky
Irenin svět, to jsou její čtyři synové, manžel 
snílek, nešťastně provdaná sestra, rozpada-
jící se domek na předměstí Rio de Janeira, 
neustálý ruch, radost, pusinky, objímání, 
slzy, moře a starost, aby všichni byli naje-
zení, umytí, šťastní a milovaní. Když její nej-
starší syn Fernando dostane příležitost hrát 
profesionálně házenou v Německu, je za něj 
šťastná, ale nejraději by ho nikam nepustila. 
Nejobyčejnější příběh o rodičích a dětech od 
brazilského režiséra Gustava Pizzia v hlavní 
roli s okouzlující Karine Teles, dojímá, baví, 
zahřívá a slibuje, že život má spoustu barev 
a nových začátků.

Studená válka (Zimna wojna) 
09.7.2018 19.30
Drama, Polsko, 2018, 84 min., titulky
V období budování stalinského Polska, ale 
také moderní západní Evropy se odehrává 
příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly 
a skladatele Wiktora. Nedokážou žít spolu, 
ale zároveň se fatálně přitahují a nevydrží 
být bez sebe. V kulisách Varšavy, Berlína 
a Paříže zní jazzová a folklorní hudba a Zula 
s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hoř-
kou baladu, svoji vlastní studenou válku. 
Kunderovsky laděným milostným eposem 
navazuje Pawel Pawlikowski na úspěch 
oscarové Idy. Za dílo nabité elektrizující 
hudbou i obrazovou krásou byl na festivalu 
v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii.

Tísňové volání B (Den Skyldige) 
10.7.2018 19.30 
Drama, Dánsko, 2017, 85 min., titulky
Asger Holm, bývalý policista, kterému byla 
přidělena služba na tísňové lince, odpoví na 
volání od unesené ženy. Když je hovor náhle 
přerušen, začíná po ženě a jejím únosci pá-
trat. S telefonem jako jediným nástrojem, 
obklopen stěnami kanceláře vstoupí Asger 
do závodu s časem, aby zachránil ohroženou 
ženu. Zločin, který odkrývá, je však mnohem 
větší, než se na začátku mohlo zdát. Jeden z 
nejslibnějších tvůrců nové dánské filmo-
vé generace režisér Gustav Möller ve svém 
prvním celovečerním filmu oceněném na 
filmovém festivalu Sundance Cenou diváků 
za nejlepší zahraniční film experimentuje 
s lidskou představivostí, smysly, strachem 
a přesvědčením, že nejsilnější filmové mo-
menty jsou ty, které nevidíte.
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Mobilní filmový klub: 
LETNÍ KIN NA ARNICE
úterý 3.7.2018
Pějme píseň dohola
Komedie Ondřeje Trojana vystihu-
jící atmosféru pionýrských táborů.

úterý 10.7.2018
Kafe a cigára
Několik krátkých filmů, tvářících se 
dohromady jako hraný film (nebo 
obráceně).

úterý 17.7.2018
Ztratili jsme Stalina
Britsko-francouzské komediální dra-
ma rozehrané okolo smrti slavného 
diktátora.

úterý 24.7.2018
Leningradští kovbojové dobývají 
Ameriku
První celovečerní komediální film 
se slavnou finskou kapelou. 

úterý 31.7.2018
Dokud nás svatba nerozdělí
Francouzská komedie o "dokonale" 
promyšlené, luxusní svatbě.

úterý 7.8.2018
Tátova volha
České komediální drama s Eliškou 
Balzerovou a Tatianou Vilhelmo-
vou v hlavní roli.

úterý 14.8.2018
Coco
Animovaný film, který ctí tradice 
mexické kultury.

úterý 21.8.2018
Rock’n Roll
Francouzská hudební komedie 
o tom, že "rock’n roll je jinde".
Čas promítání bude po setmění 
a pořadatelé ho vždy upřesní na 
Facebooku Mobilního filmového 
klubu. V případě nepřízně počasí 
se promítání přesouvá do nedaleké 
budovy Kolonády.

Celoprázdninovka "Goldhouser na prázdninách"
Rodinné a komunitní centrum Do-
meček ve spolupráci s Infocentrum 
města Mariánské Lázně představuje 
celoprázdninovou hru Goldhouser na 
prázdninách. Její hlavní smysl spo-
čívá  v pobytu na čerstvém vzduchu 
a v poznávání krás Mariánskolázeňska 
a okolí.
Hra je určena pro rodiny s dětmi do 12 
let a  to jak místní rodiny, tak  i rodiny 
přijíždějící z celé České republiky a ze 
Slovenska.
Hlavní postavou hry je Goldhouser 
Pramenec, díky kterému se hráči po-
dívají nejen na atraktivní místa ML 
a okolí, ale dozvědí se něco o historii, 

pramenech a dalších zajímavých ma-
riánskolázeňských faktech. Hra vol-
ně navazuje na Pramencovu stezku 
a celoprázdninovou hru 2017 Gold-
houser na výletě.
Hráči mohou navštívit až 10 míst, 
kde se setkají s Goldhouserem Pra-
mencem a obdrží razítko do své hra-
cí karty. Podle počtu nasbíraných ra-
zítek obdrží hráč odměnu. Místa není 
nutné navštívit v jeden den. Hráči 
mají na hru celé léto od června do 
září 2018. Přesto je hra vhodná i pro 
jednodenní či víkendové turisty.
Více informací o hře a jejich pravi-
dlech naleznete zde.
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Necelých 30 km od Mariánských Láz-
ní směrem na Karlovy Vary se nachází 
městečko Bečov nad Teplou. Bečov je 
známý především svým historickým 
centrem, kde se nachází hrad a zámek. 
Hrad byl založen na počátku 14. stole-
tí rodem pánů z Oseka. K největšímu 
rozvoji zde došlo koncem 15. století 
a v první polovině 16. století.  Pod hra-
dem stojí zámek z 18. století, který má 
původní renesanční jádro. 
Pro návštěvníky hradu jsou připraveny 
dva prohlídkové okruhy. První z nich 
prezentuje ojedinělou románskou 
zlatnickou památku, jejíž hodnotu ne-
lze vyčíslit – relikviář svatého Maura. 
Druhá představuje tradiční zámeckou 
prohlídku zařízených pokojů. Návštěv-
níci tak mají možnost poznat bohaté 
bečovské dějiny, stavební vývoj hradu 
a zámku i s osudy jejich majitelů.
Kromě hradu nabízí Bečov širokou 
škálu turistických cílů. Turisté by ne-

Už jste navštívili?
měli minout Bečovskou botanickou 
zahradu. Tato sbírková zahrada byla 
založena majitelem panství Hein-
richem Beaufort-Spontinem. Dnes 
slouží jako místo odpočinku, ale i ak-
tivní relaxace s celou řadou cenných 
dřevin. Vstup do areálu je možný 
pouze vstupní brankou z ulice To-
vární u výrobního areálu Elektro v.d.. 
Otevření branky zajišťuje ostraha 
objektu, kterou nejdete ve vrátnici.
Místní muzeum historických mo-
tocyklů a hraček nabízí k prohlídce 
nejen unikátní motocykly, ale také 
jízdní kola, dřevěné hračky, rodinná 
loutková divadla a loutky.
Muzeum se nachází přímo uprostřed 
náměstí v bývalé budově okresní-
ho soudu. Nabízí ukázku více jak 
50 motocyklů, dále historická jízdní 
kola a motocyklové motory. V ex-
pozici jsou k vidění takové unikát-
ní stroje jako např. první vyráběný 

motocykl značky DKW, PUCH 500 se 
čtyřpístovým dvouválcovým motorem, 
Schűttoff 500 OHV a další výjimečné 
kousky. Expozici dřevěných hraček 
a rodinných loutkových divadel nalez-
neme v prvním patře. Ve stejné budově 
se nachází také malá expozice muzea 
žehlení a praní, představující na 300 
tematických exponátů.
Kromě hrado-zámeckého areálu měs-
tečku dominuje kostel sv. Jiří s farou, 
který se nachází na protějším vrchol-
ku. Kostel byl postaven v letech 1763 
- 1767 po rozsáhlém požáru města na 
místě starších staveb. Interiéry jsou 
vesměs vybaveny zařízením zhoto-
veným místními umělci a řemeslníky.  
Vchod do kostela lemuje kované oplo-
cení  s plechovými reliéfy Krista, Pan-
ny Marie, svatého Jiří a svatého Micha-
ela z roku 1926.

zdroj: www.zamek-becov.cz

Městečko Bečov, to není jen  
relikviář svatého Maura
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1.7.2018, 10.00 
Kolonáda

FESTIVAL DELIKÁTNÍCH 
CHUTÍ
1. ročník festivalu s tématem delikátní 
jídlo

3.7.2018, 14.00
Městské divadlo

PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO 
DIVADLA S PRŮVODCEM
od 14.00 v češtině, od 15.00 v němčině

Kultura a sport

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

Kontakt:
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 
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9.7.2018 - 22.7.2018 
Dům Chopin

Kapsa plná pohádek - 
17. ročník 
Dětská akce pořádaná formou 
open-air divadelní scény.

11.7.2018, 19.30 
Městské divadlo

FOLKLORECLASSIC aneb 
OD FOLKLORU KE KLASICE
Originální koncert přirozeně pro-
pojující dva hudební žánry, jimž se 
Markéta Janoušková věnuje.

13.7.2018, 19.30 
Dům Chopin - Hudební síň

THE HILLS SINGERS
Partnerské město Malvern věnuje Ma-
riánským Lázním sadu koncertů k 200 
letému výročí lázeňství. Navštíví nás 
prestižní pěvecký sbor, nenechte si ujít 
mimořádný hudební zážitek.

14.7.2018, 8.30 – 21.50 
Ferdinandův pramen

GRAND PRIX  
Mariánské Lázně
Turnaj trojic v pétanque

15.7.2018, 19.30 
Dům Chopin - nádvoří 

ŠVEJK BAND
Veselá partička muzikantů nám při-
veze písničky z hospůdek, kabaretů 
a šantánů.

22.7.2018, 19.30 
Dům Chopin - nádvoří 

DUDÁCI Z ČESKÉHO LESA
Krojovaná kapela z česko - bavorského 
pomezí již mnoho let rozehřívá duši 
i srdce diváků.

23.7.2018, 10.30, 15.00 
Kolonáda 

KOLONÁDNÍ KONCERT
Západočeského symfonického 
orchestru Mariánské Lázně

25.7.2018, 19.30 
Městské divadlo 

SWING & RAGTIME
stylový vícehlasý jazzový zpěv inspiro-
vaný a ovlivněný zlatou érou swingu

27.7.2018, 19.30 
Společenský dům Casino 

HOUSLOVÉ MISTROVSKÉ 
KURZY
Koncert Západočeského symfonického 
orchestru

19.7.2018, 19.30 
Městské divadlo

THE BACKWARDS - 
BEATLES REVIVAL
Kapela je jedním z nejlepších Beatles 
revivalů na světě.

4.7.2018, 19.30 
Městské divadlo

DEJA VU
Nové pojetí Originálního černého di-
vadla Metro Praha se vážně i nevážně 
zabývá soudobým životním stylem. 
Ukazuje, jak moderní komunikační 
technologie řídí lidské osudy.

7.7.2018, 14.30
Krakonoš

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
POHÁDKOVÝCH SOCH
Odhalení soch v sochařském ráji u hote-
lu Krakonoš

8.7.2018, 19.30 
Dům Chopin - nádvoří

OBYČEJNÝ MUŽ ČI  
JOSEFÍNA?
Účinkuje APOLLO BEAT & JIŘÍ VOTO-
ČEK s písněmi Petra Spáleného 
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