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Zahájení lázeňské sezóny se blíží, přípravy vrcholí

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
se koná již za týden, a to 11.- 13. května 2018. Již od dubna je možné si v
infocentru vyzvednout skládačky s programem ve čtyřech jazykových mutacích nebo si je stáhnout z webu www.

marianskelazne.cz. V rámci letošního programu mimo jiné proběhnou
dvě slavnostní akce věnované našim
partnerským městům – bavorskému městu Weiden a britskému městu Malvern. Město Weiden věnovalo

mariánskolázeňským dětem dřevěný
vláček, který bude slavnostně pokřtěn
v pátek, 11. května v 15,30 na přírodním hřišti Prelát. Vláček bude dopraven
již příští týden a s přípravou lokality
a organizací dopravy pomáhá Správa
městských sportovišť.
Město Malvern věnuje Mariánským
Lázním ke 200. letému výročí lázeňství
strom černé hrušně, který má ve znaku.
Strom byl již osobně přivezen zástupcem města v bezvadném stavu a zasazen odbornou firmou Zahrada Hamrníky ve Skalníkových sadech, kde bude
slavnostně označen v pátek 11. května
v 16,30 hodin.
Všem našim partnerům a spolupracovníkům patří velký dík za pomoc s přípravou.
Záštitu na akcí Zahájení lázeňské
sezóny udělila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová
a předseda Výboru pro veřejnou
správu Poslanecké sněmovny ČR
PhDr. Ivan Bartoš.

Nabídka zaměstnání

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

Informátor 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.
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Informace z infocentra
MITT Moskva 2018

Veletrh MITT Moskva, který se řadí
mezi pět nejvýznamnějších světových
veletrhů cestovního ruchu, proběhl letos v termínu 13. - 15. března 2018 již
po pětadvacáté. Patří tak k veletrhům
s nejdelší historií v Ruské federaci. Na
veletrhu, který je od roku 2017 pouze
pro B2B segment, se Česká republika
prezentovala oficiální expozicí, kde se
společně s agenturou CzechTourism
na 100 m2 představilo i 15 spoluvystavovatelů, převážně z řad lázeňských

subjektů a cestovních kanceláří.
Město Mariánské Lázně zastupovala
společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Expozice návštěvníky přitahovala
především velkoformátovými fotografiemi s tématy, která se vážou ke
stoletému výročí založení samostatné republiky, a také videospot, který
byl promítán na velkoplošné LED obrazovce. Velký zájem byl i o interaktivní Atlas příběhů a 3D dalekohled
se spoty s krásami České republiky
viděnými z ptačí perspektivy. A samozřejmě velký úspěch u návštěvníků měly i ochutnávky českého piva.
První den veletrhu navštívil český
stánek zástupce velvyslance České
republiky Petr Kroužek a obchodní
rada Martin Bašta, kteří při zahájení
veletrhu v expozici přivítali vystavovatele. Pan Petr Kroužek při svém
projevu potvrdil vzrůstající zájem
ruských turistů o cesty do ČR. V roce

2017 bylo vydáno téměř 250 tisíc víz a
v letošním roce jen za leden a únor je
již 10% nárůst oproti stejnému období
v roce loňském.
Veletrhu předcházel Český den, který
se konal v prostorách české ambasády
dne 12. 3. 2018 pro ruské partnery.
Akce byla připravena Velvyslanectvím
ČR v Moskvě ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechTourism v Moskvě a Českým centrem
v Moskvě. Během odpoledne zde proběhly prezentace Karlovarského a Ústeckého kraje a zástupců firem z těchto krajů a společností Letiště Praha
a ČSA.
O stánek Mariánských Lázní projevovali zájem cestovní kanceláře a nákupčí ubytovacích kapacit, prodejci
reklamy v ruských médiích a dále návštěvníci, kteří již destinaci znají a zajímají se další pobyt a léčení.
Zdroj: Czechtourism.cz

Pracovníci turistického informačního centra oceněni v celostátním kole soutěže
„Zlatý erb 2018“

Po výhře v krajském kole soutěže Zlatý erb za nejlepší elektronickou službu dostali pracovníci infocentra další
odměnu ve formě ocenění v celostátním kole. Na slavnostním vyhlášení
v Hradci Králové dne 9. dubna 2018
získali 2. místo v kategorii Zvláštní
cena ministryně pro místní rozvoj
za nejlepší turistickou prezentaci na
webových stránkách v kategorii měst
a obcí. Pracovníci infocentra spravují oficiální turistický portál města od
roku 2012 a toto je již druhá cena, kte-

www.marianskelazne.cz

rou za tuto záslužnou práci získali.
Webové stránky www.marianskelazne.cz prošly během posledních dvou
let rozsáhlým redesignem a obsahují
řadu funkcí, jako je katalog firem,
ubytovací rezervační systém, odběr
turistického newsletteru, možnost
inzerce, informace o počasí, tipy na
výlety, soubory ke stažení včetně statistik návštěvnosti a další. K webovým stránkám patří také mobilní aplikace pro systémy Android, která je
ke stažení na stránkách Google Play.

Soutěž Zlatý erb je pořádaná spolkem
Český zavináč již 20 let. Soutěží se ve
třech kategoriích – nejlepší webové stránky města, nejlepší webové
stránky obce a nejlepší elektronická
služba a projekty Smart city. Soutěž
je dvoustupňová – nejprve probíhají
krajská kola a následuje kolo celostátní. V celostátním kole je soutěž
rozšířena o kategorii Zvláštní cena
ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách. Oceňovány jsou města
a obce, regiony a turistické atraktivity.
Všem pracovníkům infocentra, kteří se
na správě webových stránek podílejí,
patří velký dík.
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Informace z infocentra
V infocentru proběhly jazykové kurzy pro zaměstnance

Posledních 6 měsíců se zaměstnanci
infocentra poctivě účastnili jazykových kurzů němčiny a ruštiny, které

Malvern pro Mariánské Lázně

byly realizovány díky projektu Úřadu
práce České republiky „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“.

Infocentrum uspělo při podání žádosti
o dotace a mohlo tak realizovat výuku
přímo v prostorách domu Chopin pro
všechny zájemce. Přihlášení pracovníci se zdokonalili ve znalostech daných
jazyků v rámci svého oboru a v březnu
a dubnu tohoto roku úspěšně vykonali
jazykovou zkoušku. Jako instituce podporující cestovní ruch a lázeňství nejen
v Mariánských Lázních, ale z pohledu
zahraničního návštěvníka i cestovní
ruch obecně v celé České republice, si
zakládáme na kvalitě poskytovaných
služeb a znalost jazyků zaměstnanců
infocentra je jednou z nich. Tito pracovníci jsou často prvními osobami,
se kterými se návštěvník našeho města či kraje setká a mohou tak přispět
k celkovému pozitivnímu dojmu z naší
destinace.

Vstupenky na koncerty
v klášteře Teplá

Město Malvern je britským partnerským městem Mariánských Lázní.
V roce 2017 oslavila obě města pětileté výročí spolupráce. Letos, u příležitosti 200. výročí lázeňství v Mariánských Lázních, se představitelé
města Malvern rozhodli věnovat našemu městu hudební dárek v podobě několika koncertů určených pro
veřejnost v termínu 13. - 16. 7. 2018.
Hudební skupina The Hills Singer
vystoupí samostatně i ve spolupráci
s mariánskolázeňským sborem Fontána. Na programu bude výběr z repertoáru nejen folkové a pastorální
hudby, ale také skladby anglických
a evropských skladatelů jako Byrd,

www.marianskelazne.cz

Parry, Elgar, Vaughan Williams,
Holst, Stanford, Whitacre, Rutter
Monteverdi, Rodgers and Hart,
Beatles a další. Akce je vhodná pro
širokou veřejnost a hodí se nejen pro místní obyvatele, ale bude
i příjemným obohacením letní
kulturní scény v Mariánských Lázních. Festival proběhne v termínu
13. - 16.července 2018 a bude zahrnovat vystoupení na kolonádě,
v katolickém kostele, domě Chopin
či divadle. Návštěva The Hills Singers je zároveň poděkováním Mariánských Lázní za péči při proběhlé
návštěvě našeho pěveckého sboru
Canzona v Malvern v roce 2015.

V turistickém informačním centru
v domě Chopin lze nově zakoupit
také vstupenky na koncerty konané
v Modrém sále Hroznatovy akademie Kláštera premonstrátů Teplá.
Koncerty začínají ve 20:00 hodin
a ke vstupnému si lze dokoupit i dopravu. Cena zpáteční jízdenky je 100
Kč a jízdenku je možné zakoupit
i v turistickém informačním centru
v domě Chopin.
Autobus v Mariánských Lázních staví následovně:
19:00 – vlakové nádraží, nástupiště 1
19:05 – hotel Excelsior, Hlavní 121
19:10 – Goethovo náměstí
Přehled koncertů na celou sezónu
roku 2018 najdete na stránkách
www.klastertepla.cz nebo také na
stránkách www.kisml.cz, kde si můžete zároveň koupit vstupenky přes
internet.
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12.5. 2018, 17.30, Loket
MUZIKANTSKÁ MUZEJNÍ NOC LOKET 18 NA SVÁTEK "PUNKRÁCE"
Prohlídky muzeí a koncerty během
večera na několika místech v Lokti.
Vstupné na všechny akce zdarma!

19.5. 2018, 19.30, Amfiteátr Loket
Loket Dance Party 90's
Kate Ryan, SNAP!, Brooklyn Bounce,
Verona + DJ De Luks & DJ Peepa

Už jste navštívili: Loket
Necelých 47 km severně od Mariánských Lázní se v údolí řeky Ohře rozprostírá město Loket se starobylým
hradem.
Loketský hrad založil některý z českých králů počátkem 13. století ve
strategické poloze poblíž zemských
hranic. Do obecného povědomí
vstoupil zejména jako místo, kde Jan
Lucemburský věznil svého tříletého
syna, pozdějšího císaře Karla IV.
Hrad s jedinečnými románskými prvky je dnes přístupný, včetně svého
hlubokého podzemí, které vypovídá
o druhotném využití objektu jako
věznice. Rovněž v podhradí se nalézá
mnoho historických památek.
Hrad nabízí svým návštěvníkům
shlédnout exponáty z rozsáhlých
sbírek, které byly do Lokte navráceny včetně legendárního meteoritu,
o který měl zájem i sám Johann Wolfgang Goethe.

V autentické atmosféře sklepení hradu se nalézá expozice věnovaná útrpnému právu. Prostřednictvím pohyblivých figurín se tak návštěvníci mohou
vžít do kůže nebožáků, na kterých
bylo vykonáváno středověké právo.
Další sbírkou, která je v Lokti k vidění, je rozmanitá expozice historických
zbraní.
Hradní zdi se pak mohou pochlubit
vzácnými nástěnnými malbami z dob
vlády Václava IV., které byly znovu odkryty v 90. letech minulého století.
Dominantou všech expozic je rozsáhlá sbírka porcelánu z 19. a 20. století, který byl vyroben v porcelánkách
v Lokti, Horním Slavkově i jinde. Expozici doplňuje sklo ze světoznámé
karlovarské sklárny Moser.
Velkým lákadlem města Loket jsou
každoroční kulturní akce, které probíhají v malebném amfiteátru pod loketským hradem.

25.5. 2018, 18.00, Amfiteátr Loket
Večírek Radia BEAT
Koncert kapel: Gaia Mesiah,
minus123minut, Cuprum, Shoe Cut

26.5. 2018, 17.00, Amfiteátr Loket
Beatová síň slávy Radia
BEAT 2018 - 15. ročník
Vyhlášení výsledků spojené s koncertem kapel: Krucipüsk, Hudba Praha,
DOORS revival.

2.6. 2018, 11.00, Amfiteátr Loket
Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky
Pestrý program včetně historického
jarmarku v rámci oslav výročí 100 let.

8.6. 2018, 18.00, Amfiteátr Loket
Jelen - Debbi - Poetika
Trojkoncert

9.6. 2018, 21.00, Amfiteátr Loket
Cirk La Putyka - Cabaret Airground
/ Vladivojna La Chia
Umělecké vystoupení Cabaret Airground má svůj základ v představení
Airground, které je rozšířeno o několik
hostů a živou kapelu.

Více akcí naleznete ZDE

foto: www.hradloket.cz, www.kvpoint.cz
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
3.5.2018, 19.30
Městské divadlo Mariánské Lázně

17.5. – 23.5. 2018, 19.30
Kino Slavia 3D

KRÁLOVNY

DEADPOOL 2

Komedie Divadla lidové tvorby
Mariánské Lázně, režie: Petr Hála

Akční komedie, USA, 120 min., titulky
24.5. 2018 16.00
Městské divadlo

DĚTI NEJEN DĚTEM
11.5. – 13.5. 2018

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
4.5. 2018, 15.00
Skalníkovy sady

OSLAVY OSVOBOZENÍ

Vzpomínková akce za účasti
představitelů města, válečných
veteránů a zástupců ambasády USA

4.5.2018, 17.00
Kino Slavia 3D

PLANETA ČESKO

Dokument, ČR, 2017, 81 min.
4.5.2018, 19.30
Společenský dům Casino

VIVAT MOZART!

Koncert Západočeského
symfonického orchestru
5.5.2018, 13.00–17.00

CYKLISTICKÉ ODPOLEDNE
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Akce pro všechny věkové kategorie
9.5.2018, 18.00
Městské muzeum

VÍTĚZSLAV EIBL 90

Vernisáž výstavy,
výstava potrvá do 3.6. 2018
10.5.2018, 17.00
Městská knihovna

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI
V ROYAL AIR FORCE
Přednáška PhDr. Daniela Švece
Kontakt:

Každoroční tradiční městské
slavnosti - 210. ročník

11.5.2018, 19.30
Společenský dům Casino

SLAVNOSTNÍ KONCERT
K ZLS 2018

Koncert je věnován 10. výročí partnerství měst Weiden (SRN) a Mariánské Lázně.
12.5.2018 18.00
Kolonáda

KRISTINA & TATA BOJS
Koncerty v rámci ZLS 2018
16.5.2018 19.30
Městské divadlo

ŠPANĚLSKÝ VEČER
S CARMEN

Večer plný vášně, nespoutanosti,
hravosti i agrese
17.5.2018, 19.30
Městské divadlo

jarní předplatné

MARYŠA

Geniální drama bratří Mrštíků.
23.5.2018, 19.30
Městské divadlo

RENDEZ VOUS RADKY
FIŠAROVÉ S HUDEBNÍM
DOPROVODEM

Nestandardní aranže francouzských a
českých šansonů.

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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Vystoupení žáků ZUŠ
Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

21.5.2018 - 24.5.2018

FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Festival porozumění je příležitostí
k vzájemnému setkávání lidí
s postižením a bez postižení

25.5.2018, 19.30
Společenský dům Casino

VÁCLAV HUDEČEK
HRAJE VIVALDIHO

Koncert Západočeského
symfonického orchestru ABO 10
29.6.2018, 19.30
Městské divadlo

DIVADELNÍ TANČÍRNA

příjemné posezení v divadelní galerii
s hudbou a tancem
30.5.2018, 19.00
Společenský dům Casino

HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK

koncertní vystoupení přední
české zpěvačky
31.5.2018, 19.30
Městské divadlo

ARCATA STUTTGART

Koncert komorního orchestru

Provozní doba

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