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

Letos uplynulo přesně 200 let od chvíle, 
kdy do Mariánských Lázní přijel Václav 
Skalník. Tento český umělecký zahrad-
ník a botanik je právem považován za 
jednoho ze zakladatelů lázní. Právě 
jemu město vděčí za krásné parky, kte-
rými také lázně prosluly. U příležitosti 
tohoto výročí připravili úředníci Měst-
ského úřadu Mariánské Lázně dva pro-
jekty: dendrologickou stezku a opravu 
náhrobku Václava Skalníka.

„Ve spolupráci s Odborem investic 
a dotací došlo v uplynulých dnech  
k opravě náhrobku Václava Skalníka. 
Náhrobek tak opět krášlí travertinová 
zeď s plaketou a původním nápisem 
`Václav Skalník - tvůrce parků a města 
Mariánských Lázní`. Lidé si tak budou 
moci opět připomenout, že nebýt vel-
korysosti a nadhledu tohoto člověka, 
nebylo by dnes naše město tak půvab-
né a příjemné pro život,“ uvedla Ing. 

Zora Rákosová, spoluautorka projek-
tu a referentka Správy veřejné zeleně 
Městského úřadu Mariánské Lázně. 
Náhrobek Václava Skalníka, který  
v roce 1956 umělecky ztvárnil sochař 
Břetislav Benda, se nachází v nejstarší 
části mariánskolázeňského hřbitova. 
Oprava mu vrátila jeho podobu ze 60. 
let minulého století, kdy měl ještě ná-
hrobek travertinové obložení, o které 
přišel při pozdějších zásazích. 
„Oprava trvala několik týdnů, bylo po-
třeba opravit a zrekonstruovat mosaz-
nou plaketu V. Skalníka a část kamenné-
ho nápisu, který se dochoval. Bohužel, 
původní travertinové obložení, které se 
zachovalo jen částečně, nebylo možné 
znovu použít, a tak bylo potřeba vytvo-
řit nové. Veškeré opravy provedl místní 
kameník Stanislav Junek a přišly včetně 
materiálu na přibližně 100 tisíc korun,“ 
uvedl vedoucí odboru Investic a dotací 
Ing. Petr Řezník. 

Mariánské Lázně si připomínají 200 let od příjezdu Václava Skalníka

Ztratili jste peněženku, klíče, mobil? Podívejte se na eztraty.cz
Infocentrum města Mariánské Lázně se připojilo do systému Národní databáze nálezů - eztraty.cz. Proto vše, co se u nás  
v Infocentru nalezne nebo bude přineseno, bude nově i online na www.eztraty.cz. Vložit nález ovšem můžete ze svého mo-
bilu nebo počítače i vy. Pomůžete ho majiteli rychleji najít, aniž byste ho k nám museli nosit! Systém vyřídí také všechny 
zákonné náležitosti. 
eztraty.cz navíc zavádí Vrátilky. Ty umožňují přímé vrácení věci přímo majiteli. To je možné skrze RC kód, který má majitel 
propojený s e-mailem. Při nálezu se na www.eztraty.cz opíše kód a uvede kontakt, který majitel obdrží do svého emailu. 
Vrátilku si můžete sami zdarma vytisknout na www.eztraty.cz nebo zakoupit hotové.

http://www.marianskelazne.cz
http://www.eztraty.cz/
http://www.eztraty.cz/
http://www.eztraty.cz/
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Téměř 2.000 diváků prožilo pohádko-
vé léto prostřednictvím akce „Kapsa 
plná pohádek“, která skončila v nedě-
li 23.7. 2017. Během této akce se na 
venkovní scéně (nádvoří) domu Cho-
pin vystřídalo celkem 6 divadelních 
souborů. Tyto profesionální soubory 
doplnily dva soubory dětské z tzv. Di-
vadelní dílny, která běžela souběžně  
s Kapsou plnou pohádek. Zájem byl 
především o pohádky hrané, podbar-
vené písničkami. Hlavní hvězdou le-
tošního ročníku byl pan Jan Přeučil, 
který se dočkal velkého překvapení. 
Mariánskolázeňské dětské publikum 
mu, společně se členy divadla KAPSA 
Andělská Hora, poblahopřálo k vý-
znamnému životnímu jubileu a pře-
dalo ocenění za dlouholetou práci pro 
děti. Jeho překvapení a dojetí bylo 
nepřehlédnutelné. Začátky předsta-
vení se pravidelně střídaly (od 10.00 
a 16.00 hodin), proto se i v letošním 
roce podařilo nalákat na pohádky také 
školky, které se dopoledních pohádek 
průběžně účastnily. 
Akce se konala za finanční podpory 
Karlovarského kraje a Města Marián-
ské Lázně. Díky laskavé pomoci spon-
zorů si děti z pohádek odnášely nejen 
pěkné zážitky, ale vždy na ně čekalo 
malé překvapení. Kapsa plná pohádek 
je ojedinělá a velice oblíbená prázdni-
nová akce pro děti, kterou jako jedni 
z mála nabízí právě Mariánské Lázně. 
Účastní se jí nejen děti z Mariánských 
Lázní a okolí, ale i děti, které tráví ve 
městě s rodiči dovolenou. Tato akce 
prostě neodmyslitelně patří k létu  
v Mariánských Lázních.

za KIS Mariánské Lázně s.r.o. 
Havrdová Alena, jednatelka

16. Kapsa plná pohádek
je již minulostí

V letošním roce je to přesně 200 let, 
co do Mariánských Lázní přijel Vác-
lav Skalník, aby dal městu podobu, 
kterou dodnes obdivujeme. Dalším  
z projektů, které u této příležitosti 
připravili pracovníci odboru životní-
ho prostředí Městského úřadu Mari-
ánské Lázně pro obyvatele a návštěv-
níky je jedinečná dendrologická 
stezka. Díky ní se všichni dozví, jaké 
zajímavé dřeviny v místních parcích 
rostou. Některé stromy pochází do-
konce ještě z doby založení parků 
Václavem Skalníkem. 
Prvním krokem při tvorbě stezky 
bylo označení více než stovky zají-
mavých nebo významných dřevin. 
Tyto jmenovky byly originálně na-
vrženy a vyrobeny ve spolupráci  
s místní umělkyní Nelou Havlíčko-
vou (Tréškovou), která se věnuje vý-
robě porcelánových objektů. 

„Tímto bych chtěla Nele Havlíčkové 
poděkovat za vstřícnost a spolupráci 
na tomto projektu. Celkem bylo zatím 
označeno 110 kusů dřevin. Označe-
ny jsou zejména ty druhově zajíma-
vé, nebo svým odhadovaným věkem 
spadající do období založení tohoto 
přírodně krajinářského lázeňského 
parku. Snahou Správy veřejné zeleně 
je do budoucna vytvořit komplexní 
informační systém týkající se dře-
vin, který přiblíží místním občanům 
a návštěvníkům jejich zajímavosti  
a historii,“ sdělila Ing. Zora Rákosová, 
autorka projektu a referentka Správy 
veřejné zeleně Městského úřadu Ma-
riánské Lázně. 
Do budoucna by pracovníci Správy 
veřejné zeleně rádi připravili napří-
klad webové stránky, kde by bylo 
možné jednotlivé dřeviny najít nebo 
stezku doplnit několika infotabulemi 
přímo v parcích.

Vzniká jedinečná  
dendrologická stezka 

Tax free refund  
v Městském infocentru
Radost z nákupu v Evropské unii si 
mohou turisté ze zemí mimo Evrop-
skou unii znásobit. Mají totiž možnost 
nechat si vrátit daň z přidané hodnoty 
z nákupů v tzv. Tax Free Refund Poin-
tech. A právě jedním takovým místem 
pro výplatu DPH je Infocentrum města 
Mariánské Lázně. 
Aby turista dostal část ceny zboží zpět, 
stačí splnit tři podmínky. 

1. Nakoupit v obchodech označených 
nálepkou TAX FREE alespoň za 2001 
Kč. Při placení v obchodě si turista vez-
me účtenku a požádá prodavače o for-
mulář na "tax free". Pokladní formulář 
vyplní a rovnou do něj napíše částku, 
kterou turista dostane zpět. Je to urči-
té procento z celkové sumy podle vý-
platních tabulek, které závisí na výši 
zaplacené částky. Čím vyšší je útrata, 
tím vyšší je vrácená částka. 

2. Dalším krokem je obvykle povin-
nost orazítkovat formulář na celnici, 
existuje však možnost nechat si vrátit 
DPH takzvaně „na garanci“ předem. 
Znamená to, že na výplatním místě tu-
rista kromě formuláře a pasu předloží 
ještě svoji kreditní kartu, kterou ručí 
za to, že do předepsaného počtu dní 
formulář nechá orazítkovat a vrátí ho 
poskytovateli služby buď poštou, nebo 
na příslušných sběrných místech, např. 
na letišti. 
3. Při výjezdu ze země, resp. z Evrop-
ské unie si pak turista nechá formulář 
orazítkovat na celnici a vhodí do sběr-
ného boxu nebo pošle poštou v před-
placené obálce. 
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"Evropa 2020 - Kulturní rozmanitost 
a rovnost příležitostí pro všechny" 
byla sloganem setkání občanů, které 
se konalo ve Weidenu v rámci progra-
mu "Evropa pro občany". Toto setkání 
bylo součástí víkendového festivalu 
občanů od 22.06. do 25.06.2017 a bylo 
projektem spolupráce s Evropskou 
unií. Občanský víkend se zaměřil na 
otázku, jak čelit situaci uprchlíků  
a zejména integraci mladých žadatelů 
o azyl. Partnery projektu byla partnerská 
města pořádajícího města Weiden: Issy
-les-Moulineaux, Macerata a Mariánské 
Lázně. Díky úspěšné žádosti o grant z EU 
mohl být vícedenní projekt uskuteč-
něn na vysoké úrovni a kvalitě.

Slavnostní zahájení se konalo ve čtvr-
tek 22. června 2017 na Kepler Gym-
nasium ve Weidenu. Pan Höher, staros-
ta Weidenu přivítal všechny účastníky 
a hosty z partnerských měst a poskytl 
krátký přehled o programu příštích 
čtyř dnů. Následně dal slovo panu 
Veitovi Wagnerovi z Aktionsbünd-
nis "Weiden ist bunt". Pan Wagner 
představil Aktionsbündnis "Weiden 
ist bunt" a vysvětlil, že byl založen ve 
Weidenu v roce 2009, aby dokázal bo-
jovat proti xenofobii, nesnášenlivosti  
a extremismu. Následně zástupci part-
nerských měst hovořili o opatřeních 
proti xenofobii, přijatých v jejich měs-
tech. Starosta města Issy-les-Mouline-
aux, Alain Levy, informoval o teroristic-
kých útocích v Paříži v listopadu 2015 
a o tom, jaký vliv mají na zemi. Během 
teroristických útoků dne 13. listopa-
du 2015 byla Francie těžce zasažena 
koordinovanými, islamistickými bom-
bovými útoky. Dne 17. listopadu byla 
Francie první zemí v historii Evropské 
unie, která hledala pomoc z jiných zemí 
EU v rámci společných bezpečnostních 
a obranných opatření. Evropské státy 
potvrdily svou solidaritu.

V pátek 23. června 2017 byla první 
částí programu setkání občanů ná-
vštěva Evropské odborné školy ve 
Weidenu. Pan Weilhammer, ředitel 
této školy, přivítal delegáty partner-
ských měst a krátce představil čin-
nost školy. Během návštěvy obdrželi 
účastníci programu přehled o jazy-
kovém vzdělávání uprchlíků a o vý-
uce speciálních tříd žadatelů o azyl. 
Pan Weilhammer vysvětlil, že celko-
vým cílem integračních tříd je dosa-
žení maturitního vysvědčení a poz-
dější úspěšné dokončení učňovského 
vzdělávání. Hosté mohli také vidět 
učebny žadatelů o azyl během výu-
ky. Odpoledne se uskutečnila infor-
mační schůzka v "Hausaufgabenhilfe 
Arbeitskreis (AK) Asyl" ve Weidenu. 
Pan starosta Seggewiß objasnil, jak 
důležitá je práce AK Asyl pro integra-
ci a výcvik mladých uprchlíků. Pan 
Jost Hess, vedoucí instituce, infor-
moval o práci se současnými asi 200 
dětskými uprchlíky, kterou vykoná-
vají většinou zaměstnanci na čás-
tečný úvazek a dobrovolníci. Nako-
nec účastníci navštívili také pokoje  
a učebny "Arbeitskreis Asyl".
Workshop "Jak může Evropa řešit 
situaci uprchlíků?" se konal v sobo-
tu 24. června 2017 v nové radnici. 
Workshop se podrobně zabýval otáz-
kami integrace uprchlíků a rozvojem 
situace uprchlíků v partnerských 
městech. Během workshopu při-
spěli odborní tlumočníci k zajištění 
porozumění mezi jednotlivými ná-
rody a společnému dialogu. Oficiální 
zástupci informovali o problémech 
a potížích, kterým čelí uprchlíci,  
a jak místní úřady, koordinační úřa-
dy, městská logistika a správa a v ne-
poslední řadě dobrovolníci pomáhají 
uprchlíkům. Tito zúčastnění hráli 
významnou roli při potlačení napjaté 

situace v letech 2015 a 2016. Zástupci 
partnerských měst dále komentovali 
následující otázky: "Jak se může Ev-
ropa vyrovnat se situací uprchlíků"  
a "Jak integrovat lidi z různých kultur 
prostřednictvím občanské a městské 
angažovanosti". Pan Weiß - koordiná-
tor pro dobrovolníky v sekci Azyl Dia-
konie ve Weidenu - informoval o práci 
s uprchlíky v městské oblasti Weiden. 
Nejzajímavější a emocionální byla pre-
zentace dvou mladých žadatelů o azyl. 
Ti mluvili o svém útěku, o své součas-
né situaci, o svých obavách a o svých 
nadějích. Pan Ismail Ertrug (poslanec 
Evropského parlamentu) informoval  
o možnostech EU řešit situaci uprch-
líků a hovořil o aktuálních otázkách 
a problémech politiky EU. Slavnostní 
závěr umocnilo přehrání národních 
hymen i hymny evropské. Pro lepší 
představu o současné situaci uprch-
líků v oblasti bydlení byla odpoledne 
na programu návštěva uprchlického 
tábora "Camp Pitmann". Pan Weiß 
prováděl hosty táborem v malých sku-
pinkách. Návštěva tábora zanechala na 
hosty hluboký dojem. Společný oběd 
proběhl v Café Mitte.

Evropa 2020 - Kulturní rozmanitost a rovné příležitosti pro všechny

V neděli 25. června 2017 uspořádala 
katolická církev v Max-Regerově par-
ku bohoslužbu, pořádanou katolickou 
mládeží na téma "Náboženství si po-
dávají ruce". Přítomné pozdravil mluv-
čí německy mluvícího muslimského 
kruhu, židovské obce a luteránské 
církve. Po bohoslužbách byl občanský 
festival uzavřen starostou Kurtem Se-
ggewißem a starosty z partnerských 
měst. Motto citlivého festivalu bylo 
"Evropa navštěvuje Weiden".

Ke stažení:

Dokument OTV, Press Report

https://www.otv.de/weiden-wie-kann-europa-die-fluechtlingssituation-bewaeltigen-282102/
http://www.weiden.de/wen/aktuelles/buergerbegegnung/
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8. července 2017 jsme si připomněli 
115 let pravoslavného kostela sv. Vla-
dimíra v Mariánských Lázních. Kostel 
je oblíbeným turistickým cílem nejen 
pro svou neobyčejnou exotickou archi-
tekturu, ale také pro nádherné vybave-
ní interiéru.
Slavnostnímu vysvěcení a otevření 
kostela v roce 1902 předcházelo něko-
likaleté usílí o postavení církevní stav-
by pro pravoslavně věřící. Návrh na 
jeho výstavbu vyšel z řad ruských hos-
tů-šlechticů už ve 20. letech 19. století. 
Vybralo se na ni 25 tisíc zlatých rublů, 
které ovšem padly na stavbu prvního 
křesťanského chrámu v Mariánských 
Lázních - kostela Nanebevzetí Panny 
Marie.
Počet ruských hostů se postupně zvy-
šoval a poté, co své pravoslavné chrá-
my postavily Františkovy Lázně, i Kar-
lovy Vary, se stala výstavba vlastního 
kostela nezbytná.

Už jste navštívili?
První pravoslavné bohoslužebné 
středisko se od roku 1878 nacháze-
lo v nové radnici, kde byla upravena 
místnost v zadním traktu přízemí 
na kapli. Dokonce vznikl i výbor pro 
stavbu ruského kostela, který zajiš-
ťoval sbírku, na kterou přispívali ruš-
tí i ostatní hosté a občané.
V roce 1899 předal pravoslavný 
kněz  Pisarevskij tepelskému opatovi 
Clemetsovi žádost o prodej pozemku 
a povolení stavby. Žádosti bylo vy-
hověno a základní kámen byl slav-
nostně položen 24. července 1900.  
O pouhé dva roky později - 8. červen-
ce 1902 byl kostel otevřen.
Kostel postavil Gustav Wiedermann 
dle návrhu člena petrohradské aka-
demie umění Nikolaje Vladimiroviče 
Sultanova v typickém rusko-byzant-
ském slohu.
Pro chrám bývala typická zvonko-
hra se 4 zvony, o kterou kostel přišel 

během první světové války. Uvnitř je 
kostel vyzdoben malbami, ornamenty 
a ikonami. Dominantou interiéru je 
pak stěna zdobená ikonami, tzv. Iko-
nostas, který byl vyroben v keramické 
dílně obce Kuzněčevo a převezen na 
světovou výstavu do Paříže, kde získal 
nejvyšší ocenění.  Malby na pozlacené 
desce jsou dílem ikonografa Paškova. 
Samotný ikonostas je dílem malíře 
Krasnoščokova, sochaře Aněnského  
a brusiče Ivanova. 

zdroj: www.hamelika.cz

Otevírací doba:
květen - říjen   
9.30 – 12.00 13.00 – 17.00
listopad - duben   
9.30 – 11.30 14.00 – 16.00
vstup: 20 Kč
Bohoslužby se zde konají každou 
neděli a svátek v 10 hodin.

http://www.marianskelazne.cz
http://www.hamelika.cz/


1.8. 2017, 21.30 
areál Arnika u Kolonády 

MFK: NAPROSTÍ CIZINCI
Letní kino na Arnice promítá italskou 
konverzační komedii

2.8. 2017, 19.30 
Městské divadlo

RADKA FIŠAROVÁ:  
MADAMME DE PARIS
Jedna z nejlepších českých šansoniérek

1.8.–2.8. 2017, 17.00 
Kino Slavia 3D

SVĚT PODLE DALIBORKA
Dokument, ČR, 2017, 105 min., pre-
miéra

3.8.–4.8. 2017, 17.00 
Kino Slavia 3D

KŘIŽÁČEK
Drama, ČR / SR / Itálie, 2017, 90 min., 
premiéra

5.8. 2017, 19.00 
Společenský dům Casino

TANGO - BALL
První mezinárodní setkání přátel 
Argentinského tanga

5.8. 2017, 11.30 – 16.00 
areál Arnika u Kolonády

KARLOVARSKÁ VETERÁN 
RALLYE 2017
Výstava historických vozidel v areálu 
Arnika u Kolonády

8.8. 2017, 21.30 
areál Arnika u Kolonády 

MFK: MALÝ PRINC
Letní kino na Arnice promítá animo-
vaný film na motivy slavného příběhu

10.8. 2017, 19.30 
Městské divadlo

DRAHOUŠKU, TOUŽÍM PO 
TOBĚ….
Francouzská komedie z pera slavné-
ho autora Marca Camolettiho

10.8. 2017, 18.30 
Cinema Pub

DiJazzTiva
Jazz & swing

11.8.2017, 19.30 
Společenský dům Casino

ZSO: „THE BEST OF 
CZECH MUSIC“
Západočeský symfonický orchestr

12.8. 2017, 12.00 
Hudební pavilon u Lesního pramene

LITERÁRNÍ MARMELÁDA
Literární odpoledne

15.8. 2017, 21.30 
areál Arnika u Kolonády 

MFK: FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Letní kino na Arnice

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

5.8. – 6.8. 2017 
Ferdinandův pramen

ČAJOKRÁSNO
3. ročník Festivalu čaje a čajové kultury 

17.8. – 20.8. 2017, 19.30 
Kino Slavia 3D

PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana Svěráka

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Západočeský symfonický orch.
út 01.08. v 10.30 a 15.00 hod.
st 02.08. v 10.30 a 15.00 hod.
čt 03.08. v 10.30 a 15.00 hod.
ne 06.08. v 10.30 hod.
út 08.08. v 10.30 a 15.00 hod.
st 09.08. v 10.30 a 15.00 hod.
čt 10.08. v 15.00 hod.
so 12.08. v 10.30 a 15.00 hod.
po 28.08. v 10.30 a 15.00 hod.
út 29.08. v 10.30 a 15.00 hod.

14.8. – 17.8. 2017 
Městské divadlo

11. MEZINÁRODNÍ 
KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. 
CHOPINA

17.8. – 26.8. 2017

58. CHOPINŮV 
FESTIVAL
Festival klasické hudby

29.8. – 2.9. 2017

MARIENBAD FILM  
FESTIVAL
Filmový festival

w w w . m a r i a n s k e l a z n e . c z 5

30.8. 2017, 19.00 
Kolonáda Mariánské Lázně

ZSO: VELKÉ LETNÍ GALA
zpěvačka Petra Brabencová a jazzový 
kvartet M. Krajíce za doprovodu ZSO
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17.
ČT

17. srpna, čtvrtek · Dům Chopin – Hudební síň, 18.00

KONCERT VÍTĚZŮ 11. MEZINÁRODNÍ 
KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE F. CHOPINA 2017
Program: F. Chopin
Laureáti 11. Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina 2017
Vstupné: 220,- Kč

18.
PÁ

18. srpna, pátek · Společenský dům Casino, 19.30

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
Program: W. A. Mozart, F. Chopin
Lorenzo di Bella (Itálie) – klavír, Reinhardt Seehafer (Německo) – dirigent, 
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (ČR), 
Alexandr Komarnický (ČR) – moderátor
Vstupné: 700,- / 600,- / 500,- Kč

19.
SO

19. srpna, sobota · Anglikánská kaple, 10.30

KONCERT MLADÝCH PIANISTŮ
Program: F. Mendelssohn- Bartholdy, F. Chopin, F. Liszt
Matyáš Novák (ČR) – klavír, Jan Čmejla (ČR) – klavír
Vstupné: 220,- Kč

19.
SO

19. srpna, sobota · Evangelický kostel, 20.00

MULTIŽÁNROVÝ KOMORNÍ KONCERT
Program: T. G. Albinoni, J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Piazzolla, 
O. Peterson, J. Hlaváč
Five star quartet – Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Venyš, 
Jan Mach (ČR) – klarinet
Vstupné: 220,- Kč

20.
NE

20. srpna, neděle · Městské divadlo, 20.00

KLAVÍRNÍ RECITÁL – 
VÍTĚZ MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE 
F. CHOPINA VE VARŠAVĚ 1990
Program: F. Chopin, S. Rachmaninov
Kevin Kenner (USA) – klavír
Vstupné: 220,- / 160,- / 90,- Kč

21.
PO

21. srpna, pondělí · Městské divadlo, 15.00

LENOŠKA IVA ŠMOLDASE
Veřejné natáčení rozhlasového pořadu ČESKÉHO ROZHLASU 2
hosté: Martin Kasík a Marek Eben
Vstupné: 100,- Kč

21.
PO

21. srpna, pondělí · Městské divadlo, 20.00

KLAVÍRNÍ RECITÁL – LAUREÁT SOUTĚŽE 
KRÁLOVNY ALŽBĚTY V BRUSELU
Program: F. Chopin
Jan Simon (ČR) – klavír
Vstupné: 220,- / 160,- / 90,- Kč

22.
ÚT

22. srpna, úterý · Klášter Teplá, Modrý sál, 20.00

PĚVECKÝ RECITÁL
Program: A. Dvořák, F. Chopin, G. Faure, R. Schumann
Kateřina Kněžíková (ČR) – zpěv, Martin Kasík (ČR) – klavír
Vstupné: 400,- Kč, doprava do kláštera autobusem od Městského divadla, 
odjezd v  v 19.15 hodin, návrat do Mariánských Lázní autobusem 
po skončení koncertu

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT PAMÁTNÍK F. CHOPINA
Otevřeno od 15. dubna do 15. října: úterý, čtvrtek, neděle – 14 – 17 hod., 
11.8. – 27.8. 2017 denně 14 – 17 hod. Vstupné: 30,- Kč

Rezervace vstupenek
Písemně na adrese: Společnost F. Chopina, Dům Chopin, 
Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, na e-mailu: 
info@chopinfestival.cz nebo online na www.kisml.cz

Kontakt
tel.: 354 595 267
mobil: 777 670 319, 602 143 273
e-mail: info@chopinfestival.cz

1. 8. – 31. 8. 2017 · Městské divadlo

Výstava – „Plakátová tvorba k 200. výročí narození 
Fryderyka Chopina“
Výstava se koná ve spolupráci s Polským institutem Praha. Vernisáž výstavy 
20.8.2017 neděle v 16.00 hodin v Městském divadle. Výstava je přístupná 
každé úterý od 14.00 hodin do 17.00 hodin a v době divadelních představení         
a koncertů během přestávky. Ukončení výstavy 31.8.2017. Vstup zdarma

DOPROVODNÝ PROGRAM

17. – 26. srpna 2017

www.chopinfestival.cz www.facebook.com/chopinfestival

Festival se koná za �inanční 
podpory Města Mariánské Lázně, 

Karlovarského kraje 
a Ministerstva kultury České republiky

22. srpna, úterý · Malá scéna Dům Chopin, 14.30

Přednáška doc. MUDr. Richarda Urbánka – 
„F. Chopin a Mallorca…“

22.
ÚT

23. srpna, středa, 9 – 12 hod. · Golfové hřiště Royal Golf Club Mariánské Lázně

Golfový turnaj
23.

ST

23. srpna, středa · Společenský dům Casino, 20.00

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
Program: F. Chopin, B. Martinů, K. Weill
Marek Kozák (ČR) – klavír, Amaury du Closel (Francie) – dirigent, 
Komorní �ilharmonie Pardubice (ČR)
Vstupné: 400,- / 300,- / 200,- Kč

23.
ST

24. srpna, čtvrtek · Městské divadlo, 20.00

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Program: F. Schubert, F. Liszt, F. Chopin
Aljoša Jurinić (Chorvatsko) – klavír 
Vstupné: 220,- / 160,- / 90,- Kč

24.
ČT

25. srpna, pátek · Zámek Kynžvart, 18.00 a 20.30

IMPROVIZAČNÍ VEČER NA MOZARTOVA 
A CHOPINOVA TÉMATA
Michal Šupák (ČR) – klavír
Vstupné: 450,- Kč, doprava do zámku autobusem od městského divadla, 
odjezd v 17.15 a 19.45 hodin

25.
PÁ

26. srpna, sobota · Evangelický kostel, 10.30

KOMORNÍ KONCERT
Program: L. Janáček, F. Schubert
Bennewitzovo kvarteto (ČR): Jakub Fišer – 1. housle, Štěpán Ježek – 2. housle, 
Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello
Vstupné: 220,- Kč

26.
SO

26. srpna, sobota · Společenský dům Casino, 19.30

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Program: F. Chopin, A. Dvořák
Marian Sobula (Polsko) – klavír, Piotr Sulkowski (Polsko) – dirigent, 
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (ČR), 
Alexandr Komarnický (ČR) – moderátor
Vstupné: 600,- / 500,- / 400,- Kč

26.
SO

58. CHOPINŮV
FESTIVAL Mariánské Lázně

KIS
Mariánské
Lázně s.r.o.

chf-2017-plakat-programovy-cs-a2-press.indd   1 22.6.2017   14:42:22



w
w

w
.m

ar
ie

nb
ad

fil
m

fe
st

iv
al

.c
om


