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

Statistiky návštěvnosti vyhodnocuje In-
focentrum města Mariánské Lázně na 
základě dat z Českého statistického úřa-
du  Ve druhém čtvrtletí roku 2017 si naše 
město drží trend růstů počtu hostů, který 
se meziročně zvýšil o rekordních 23%  
Rostl také počet přenocování, a to o 16%  
Průměrná délka pobytu činí celkově  
4,9 dní, v lázeňských zařízeních 6,1 dní  
Ve druhém čtvrtletí se v Mariánských 
Lázních ubytovalo celkem 78 958 hostů  
Českých návštěvníků přijelo do Marián-
ských Lázní o 8% více, v lázeňských zaří-
zeních o 9%  Počet přenocování se zvýšil 
celkově o 4%, průměrná délka pobytu 
pak činí 4,3 dny, v lázeňských zařízeních 
5,8 dne   U nerezidentů evidujeme za dru-
hé čtvrtletí výrazný nárůst ve výši 30%, 
resp  19% v lázeňských zařízeních, a sou-
časně zvýšený počet přenocování (21%, 
resp  17%)  Průměrná délka pobytu je  
5,2 dní, v lázeňských zařízeních 6,2 dne  
Statistiky návštěvnosti města najdete 
na stránkách města v sekci „pro mé-
dia“, případně se obracejte na kancelář 
infocentra 

Počet návštěvníků města stále roste

 ▪ 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

Newsletter Mariánské Lázně z první 
ruky slaví 1. rok!

http://www.marianskelazne.cz
https://www.marianskelazne.cz/pro-media/
https://www.marianskelazne.cz/pro-media/
http://www.marianskelazne.cz
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Nastal čas podzimních  
veletrhů

Malý průvodce městem – 
nový průvodce pro turisty

Jedním z poslání Městského informač-
ního centra je reprezentace města na 
zahraničních veletrzích cestovního 
ruchu  Infocentrum města Mariánské 
Lázně tak úspěšně činí již několik let  
V říjnu nás opět čeká veletrh Reisen 
& Caravan Erfurt určený jak profesi-
onálům v cestovním ruchu, tak koneč-
nému zákazníkovi  Díky několikaleté 
účasti si Infocentrum vybudovalo dob-
ré jméno mezi oběma skupinami a ces-
tovní kanceláře i místní infocentrum 
si chodí vyzvedávat materiály o měs-
tě přímo na stánek, který je tradičně  
v expozici České republiky pod zášti-
tou agentury Czech Tourism  Na vele-
trhu se prezentují jednotlivé regiony 
a města z celého světa  Loňský ročník 
zaznamenal rekordní návštěvnost  
a své produkty zde nabízelo 270 vysta-
vovatelů z 50 zemí  Česká expozice láká 
pravidelnými ochutnávkami plzeňské-
ho piva a vystoupeními živé cimbálové 
kapely Strážňičan  Letošní prezentace 
proběhne od 28  - 31  10  2017  
Novinkou v prezentaci města je vele-
trh Swiss International Holiday Ex-
hibition ve švýcarském Luganu, který 
proběhne v termínu 27  - 29  10  2017  
Tento veletrh je určen zejména ces-
tovatelům, kteří hledají inspiraci pro 
svoji příští dovolenou, a 80% z nich si 
zde dovolenou rovnou objedná  Jedná 
se o největší veletrh cestovního ru-
chu ve Švýcarsku, kde vystavuje více 
než 200 vystavovatelů z 26 zemí svě-
ta  Cílem je oslovit nový a bonitní trh  
v dojezdové vzdálenosti  Ve Švýcarsku 
je více než 11 milionů rodin, které za 
svoji dovolenou utratí v průměru 50 
milionů Franků  Veletrh v Luganu je 
tak vstupní branou na nejbohatší trh 
cestovního ruchu  Mariánské Lázně 
byly zároveň zařazeny do nominace 
na Swiss Tourism Awards s možností 
získat prestižní ocenění a tím zvýšený 
zájem o svou destinaci 

Video a Fotobanka pro  
Mariánské Lázně

Už jste si stáhli aplikaci  
„Mariánské Lázně“?

Věděli jste, že Infocentrum města Mari-
ánské Lázně spravuje oficiální turistické 
webové stránky města (www marianske-
lazne cz)? V loňském roce došlo ke kom-
pletnímu redesignu stránek a jako bonus 
jsme získali samostatnou aplikaci, kte-
rou si můžete stáhnout do svého mobilu  
a kdykoliv tak zjistit aktuální informace  
o tom, co vás zajímá  

Na webu je také funkční katalog firem, 
který nabízí placenou prezentaci podni-
katelům, hoteliérům a dalším provozova-
telům služeb ve městě  Registrace do ka-
talogu a přesměrování na platební bránu 
je plně automatizovaná  Zájemci si také 
mohou připlatit tzv  TOP pozici, případně 
si vybrat z další nabídky prezentace  Zá-
roveň ve spolupráci s několika hoteliéry 
pracujeme na spuštění moderního re-
zervačního systému, který umožní plně 
automatizované rezervace ubytování  
a transparentní evidenci uskutečněných 
pobytů  
Zapojit se do rezervačního systému měs-
ta je určitě výhodné, protože tak máte 
šanci se dostat do povědomí potenciál-
ních zákazníků právě díky účasti Infocen-
tra na veletrzích v zahraničí, kde máme 
možnost zájemcům nabízet ubytování 
přímo na místě  Systém nabízí také mož-
nost využití veletržní slevy  Zároveň se 
dostanete do nabídky ubytování přímo 
v Infocentru, kde zahraniční návštěvní-
ci hledají ubytování velmi často  Pokud 
budete v rezervačním systému města, 
obsluha v infocentru rovnou zjistí, kde je 
volno a provede pro zákazníka závaznou 
rezervaci  

Infocentrum města Mariánské Lázně 
získalo dotaci Karlovarského kraje na 
propagační videospoty pro Mariánské 
Lázně, které nám kriticky chybí  Letos 
jsme natočili video prezentující mož-
nost trávení volného času v Marián-
ských Lázních v hlavní sezóně a právě 
připravujeme podzimní spot  Obě videa 
budou k dispozici na konci roku  
Infocentrum také pravidelně naplňu-
je fotobanku města, která je částečně  
k dispozici veřejně na stránkách www.
marlazne.cz a částečně na vyžádání pří-
mo v Infocentru  Velký dík patří všem 
příznivcům a propagátorům našeho 
města, neboť řadu fotografií nám po-
skytují zdarma  

Infocentrum města Mariánské Lázně 
získalo dotaci Karlovarského kraje na 
nový propagační materiál, který nazva-
lo „Malý průvodce městem“  Průvodce je 
navržen přesně podle potřeb návštěv-
níků a pracovníků Infocentra  Turisté 
v něm najdou vše potřebné na jednom 
místě včetně mapy, zajímavostí, tipů 
na výlet a dalších informací  Průvodce 
vyjde do konce roku v těchto jazycích: 
čeština, angličtina, ruština, němčina, 
polština a francouzština  Získáme tak 
konečně materiál pro turisty z Polska  
a Francie, po kterém už několik let volá-
me  Průvodce bude pro turisty k dispo-
zici zdarma, v případě zájmu ze strany 
subjektů cestovního ruchu lze domluvit 
společný dotisk 

https://www.marlazne.cz/
https://www.marlazne.cz/
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Mariánské Lázně budou volit nejkrásnější jablko

I letos se bude v neděli 15  října 2017 
od 10:00 na kolonádě v Mariánských 
Lázních konat tradiční podzimní akce 
„Lázeňský festival jablek“  Program festi-
valu je celodenní a nabitý novými a roz-
manitými body  Každý si zde může najít 
ten svůj  I přes nepřízeň sklizně jablek  
v letošním roce se bude při této zajímavé 
venkovní akci pro širokou veřejnost v ne-
všedním prostředí lázeňského centra na 
co dívat 
Příchozí návštěvníci se mohou zase tě-
šit na pestrý jarmark místních výrobců  
a řemeslníků a ochutnat různorodé re-
gionální dobroty Karlovarského kraje   
I letos bude možnost prohlédnout, očichat  
a třeba i ochutnat některé z vystavova-
ných vzorků starých krajových odrůd 
ovoce (jablek a hrušek) a zahrádkář-
ských výpěstků místních zahrádkářských 
organizací  Zároveň se zájemci o pomolo-
gii mohou zeptat, co je zajímá, odborníků  
a pěstitelů přímo na místě výstavy  Nebu-
de chybět ani návštěvníky oblíbené hla-
sování v soutěži o „Nejkrásnější jablko“ 
vypěstované místními zahrádkáři 
V tomto roce je poprvé uvedena do pro-
gramu výtvarná soutěž pro děti „Jabloň 
očima dětí“, která bude probíhat v dopo-
lední části programu od 10:30 do 13:00  
Nejlepší výtvarné ztvárnění jabloně bude 
oceněno při slavnostním ceremoniálu  
Děti si také budou moci celé dopoledne 
zahrát některou s tematických společen-
ských her  Souběžně se bude v jižní části 
kolonády ochutnávat a hodnotit nejchut-
nější štrúdl v Mariánských Lázních  Po  
11 hodině zahraje na kolonádě náš fe-
nomenální hráč na foukací harmoniku 

Vánoce se blíží, máte připra-
vené dárky pro své hosty?

Infocentrum města Mariánské Lázně na-
bízí kromě svých služeb i drobné zboží ve 
formě suvenýrů a dárků  Přijďte se podí-
vat na naše novinky a objednejte si včas 
originální vánoční dárky pro Vaše hosty  

Charlie Slavík se svým bluesovým pro-
jektem Charlie Slavík Revue a zpříjemní 
tak vstup do druhé poloviny programu 
Festival slavnostně zahájí od 12:30 
uvítání a tradiční střelba ostrostřelců 
ze Stříbra  Následně budou oceněni ví-
tězové v soutěží o „Nejchutnější štrúdl 
v Mariánských Lázních“, vyhodnocen 
odbornou porotou, o „Nejkrásnější 
jablko“, jako vítězové laické veřejnosti, 
a nakonec jsou připraveny i zajímavé 
ceny ve výtvarné soutěži „Jabloň očima 
dětí“ pro dětské návštěvníky festivalu, 
které vybere jmenovaná porota  Po vy-
hlášení všech oceněných bude na jejich 
počest vypálena oslavná salva z děla 
ostrostřelci ze Stříbra  Ani odpoledne 
se však dětští návštěvníci nebudou nu-
dit, jsou pro ně připraveny tvůrčí dílny, 
ze kterých si budou moci odnést své 
výrobky na památku  Závěr programu 
bude patřit hudebnímu vystoupení 
pražské kapely Hromosvod, jež hraje 
dle svých slov „našlapaný písničkový 
folk-rock, který se díky nástrojovému 
obsazení a aranžérské pestrosti mírně 
vymyká tradičním proudům, ale neza-
bředá do bezbřehé alternativy“  Takže 
je určitě, na co se těšit 
Na přátelské setkání s ovocnou témati-
kou Vás co nejsrdečněji zvou pořadate-
lé akce: Karlovarský kraj, AOPK ČR, RP 
Správa CHKO Slavkovský les, Léčebné 
lázně Mariánské Lázně, a  s , Český za-
hrádkářský svaz, Hotelová škola Ma-
riánské Lázně, Ekologické centrum 
Meluzína, Genové sady Tachovska, 
Technický a dopravní servis Mariánské 
Lázně, s  r  o  a Město Mariánské Lázně 

Svým blízkým můžete také pořídit dárko-
vé poukázky na kulturní akce – v prodeji 
budou od 9  října 2017  Poukázky lze vy-
užít na jakékoliv kulturní akce, které se 
prodávají v Infocentru 

 POZOR ZMĚNA  
 PROVOZNÍ DOBY 
Od listopadu do února se mění 
otevírací doba Turistického infor-
mačního centra města Mariánské 
Lázně:

listopad – únor 
denně 9.00 – 18.00

http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/zso-vladimir-valek-a-zso-72578
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/zso-vladimir-valek-a-zso-72578
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Na cestě mezi Prameny a Novou Vsí 
se nachází asi nejznámější boží muka, 
které v těchto místech můžeme nalézt  
Tři kříže nalezneme na skalce, která se 
vypíná nad kotlinou bývalého města 
ve výšce 817 metrů na mořem  Dnes 
stojí "Křížky" osamocené mezi rozsáh-
lými loukami, ale dříve zde stávala část 
města Pramenů zvaná "Větrný vršek" 
Jedna z legend o vzniku tohoto mís-
ta praví, že tři kříže nechali postavit 
místní nemocní (někdy tři bratři), jako 
poděkování za své uzdravení  V histo-
rických análech však o této verzi není 
ani památky a tak se s velkou pravdě-
podobností jedná pouze o pověst, kte-
rá vznikla až po roce 1945 
Důvod, proč zde Tři kříže stojí je mno-
hém prostší  Obyvatelé obce Prameny 
bývali vždy zbožní a zároveň bohatí 
a tak často nechávali v okolí budovat 
boží muka, kříže a kapličky, včetně Tři 
křížů 

Už jste navštívili?
Byly vyhotoveny v roce 1849 několi-
ka místními kameníky a usazeny za 
přítomnosti většiny obyvatel na ná-
padnou kamennou vyvýšeninu, na 
které se podobné náboženské sym-
boly umísťovaly 
V minulosti utrpěly kříže několik po-
škození, někdy šlo o zničené rameno, 
jindy dokonce o vyvrácení celého 
kříže  Naposledy v šedesátých letech 
minulého století, kdy spadl pravý 
kříž, který byl později nahrazen kří-
žem dřevěným 
V okolí roste několik vzácných dru-
hů rostlin, proto bylo toto území  
v roce 1962 vyhlášeno Chráněnnou 
krajinou oblastí Slavkosvký les  Na 
protější straně silnice tak v letních 
měsících můžete obdivovat rozkvet-
lou pláň - Upolínovou louku  Podmá-
čené území o rozloze asi 18ha bylo  
v roce 1990 vyhlášeno národní pří-
rodní památkou  Kromě všudypří-

tomných květů upolínu evropského, 
zde nalezneme řadu vzácných a ohro-
žených druhů rostlin, například vrbu 
borůvkovitou,  vachtu trojlistou, moch-
nu bahenní, kosatec sibiřský a další 
Návštěvu Tří křížů si lze spestřit za-
stávkou v lesoparku s obnovenými 
prameny Gisela a Rudolf, které se na-
cházejí po levé straně za obcí Prameny 
ve směru na Kladskou  Na místě nalez-
neme přístřešek, který chrání prame-
niště, z kterého jsou prameny svedeny 
do nedalekého odběrného místa 
Zachycení minerálních vod je efektní 
a provedené tradičně do dřevěného 
obložení  Lesopark se nachází v mís-
tě bývalého parku před již zaniklými 
lázněmi v Pramenech  Chutné mine-
rální vody pramenů silně probublává 
oxid uhličitý a vybízí tak k příjemnému 
osvěžení a krátkému odpočinku po ná-
ročném výletu 

zdroj:www.slavkovsky-les.cz

Národní přírodní památka a unikátní 
lokalita vřesovišť

http://www.marianskelazne.cz


2.10.2017, 17.00 
Kino Slavia 3D

ZKRÁTKA KRAŤAS
Pásmo tvoří 11 krátkých filmů ze 6 zemí 

3.10.2017, 18.00 
Městské muzeum

FOTOKLUB MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ
Vernisáž výstavy

4.10.2017, 19.30 
Městské divadlo

MOZARTISSIMO
Unikátní představení slavných árií  
z Mozartových oper

9.10.2017, 19.30 
Městské divadlo

DAVID DEYL - MELODIE 
MÉHO SRDCE: MUZIKÁL
Nejkrásnější a nejznámější melodie 
ze světových muzikálů

10.10.2017, 19.30 
Městské divadlo

BREJLE
Situační komedie, protkaná filmovými 
hity o rozvedeném manželském páru 

13.10.2017, 19.30 
Hotel Krakonoš

JIŘÍ KOLBABA
Beseda s cestovatelem

13.10.2017, 19.30  
Společenský dům Casino

ZSO:TÓNY NAD MĚSTY
Koncert Západočeského symfonické-
ho orchestru

14.10.2017, 19.00 
Zimní stadion

NOC BOJE 8
Galavečer bojových stylů

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 
Newsletter	Infocentra	města	Mariánské	Lázně	"Mariánské	Lázně	z	první	ruky"

Kalendář akcí naleznete na adrese: 
kalendar.marianskelazne.cz

15.10.2017, 10.00–17.00 
Kolonáda

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL 
JABLEK
Oslava podzimní sklizně ovoce
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20.10.2017, 19.30
Společenský dům Casino

VLADIMÍR VÁLEK A ZSO
Koncert Západočeského symfonic-
kého orchestru

5.10.2017, 19.30 
Městské divadlo

VIŠŇOVÝ SAD
Divadlo Kašpar Praha, režie: F  Nuckolls 
Tragikomedie o konci jedné éry a počát-
ku nové 

6.10.2017, 19.30 
Společenský dům Casino

ZSO: MOZART GALA
Koncert Západočeského symfonické-
ho orchestru

8.10.2017, 15.00 
Městské divadlo

TŘI PŘADLENY
Pohádkový muzikál Divadla Pohádka

8.10.2017, 15.00–16.30 
Zimní stadion Mariánské Lázně 

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
BROUŠENÍ BRUSLÍ - po předchozí telefo-
nické domluvě +420 722 695 464

18.10.2017, 19.30 
Kino Slavia 3D

WESTERN
Drama, Německo / Bulharsko / Ra-
kousko, 2017, 119 min , titulky

19.10.2017, 19.30 
Městské divadlo

PRO TEBE COKOLIV aneb  
Mateřská láska nemá hranice
Výborná francouzská komedie divadla 
Kalich Praha

20.10.2017, 21.30 
Rockový klub Morrison

GREEN SMÅTROLL & LARIKA
Ska, reggae a rocksteady v podání dvou 
špičkových kapel z Prahy 

27.10.2017, 19.30 
Společenský dům Casino 

ABONENTNÍ KONCERT ABO 2: 
„To nejlepší z české opery“
Koncert Západočeského symfonického 
orchestru

27.10.2017, 18.00
Průvod od hotelu Cristal Palace

OSLAVA DNE VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKA
Oslava svátku s lampionovým 
průvodem a s ohňostrojem

http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/zkratka-kratas-73219
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/zkratka-kratas-73219
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neděle 15. října 2017 od 10.00 hodin
kolonáda v Mariánských Lázních

Soutěž o „Nejchut�ější št��dl v Mariánských Lázních“ a „Nejkrásnější jablko“.

Vý��ar�á soutěž „Jabloň očima dětí“ přímo na kolonádě.

PROGRAM: 
10:00 - 17:00 Jarmark místních výrobců, řemeslníků a regionálních produktů | 10:00 - 17:00 Výstava „Stromy v krajině“  | 10:30 - 13:00 Výtvarná soutěž pro děti „Jabloň očima dětí“  

11:00 - 13:30 Hry pro děti s tématikou ovoce |  11:00 - 17:00 Výstava starých regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků 
11:00 - 17:00 Prezentace sdružení zabývajících se regionálními odrůdami ovoce  | 11:15 -12:15 Hudební vystoupení – Charlie Slavik Revue (jump blues, rock&roll Praha) 

12:30 Slavnostní zahájení | 12:40 Salva Stříbrští ostrostřelci  | 13:15 - 14:00 Vyhlášení soutěží a předání cen výhercům  | 13:45 Salva Stříbrští ostrostřelci 
14:00 - 16:00 Tvůrčí dílny s ovocnou tématikou pro děti i dospělé  | 16:15 - 17:00 Hudební vystoupení – Hromosvod (folk-rock Praha)
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