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Hotely v Mariánských Lázních hlásí 70 - 80 procentní obsazenost
Letos jsou návštěvníky města převážně čeští turisté, kteří přijíždějí na 2 - 3 noci, většinou na prodloužený víkend a wellness pobyty. Mariánské Lázně v letošním roce realizují akční letní marketingovou kampaň zaměřenou na domácí cestovní ruch s názvem „Mariánky jsou super!“
Cílem kampaně je ukázat město nejen
tak, jak jsme ho všichni zvyklí tradičně vidět, tedy jako lázně pro cizince,
ale také jako místo pro odpočinek
v lůně přírody. Kampaň ukazuje krásu
Slavkovského lesa, který je vysloveně
stvořen pro dlouhé pěší túry v přírodě.
Představuje nejrůznější možnosti pro
aktivní sportovce: cyklistické stezky,
golfová hřiště uprostřed kvetoucích
luk, tenisové kurty, bazény, jízdu na
koni či rozsáhlé venkovní plochy vhodné k cvičení jógy.
Kampaň nezapomíná ani na bezpočet památek, které můžete navštívit
v bezprostředním okolí lázní: zámek
Kynžvart, hrad a zámek Bečov nad
Teplou, klášter Teplá či park Boheminium. V neposlední řadě můžete do lázní
přijet kvůli nepřebernému množství
kulturních akcí, koncertů, festivalů či
chutného jídla, nabízeného místními
kavárnami a restauracemi.
Ředitelka informačního centra Barbora Tintěrová k tomu uvádí: „Po čtyřech
měsících intenzivní práce na vývoji
a realizaci protikrizové marketingové
kampaně „Mariánky jsou super!,“ nám
od hotelů začaly přicházet pozitivní
zpětné vazby.“

www.marianskelazne.cz

Podle ředitele hotelové skupiny Ensana Karla Kalivody jsou nyní hotely
Centrální Lázně a Hvězda obsazeny
ze 70 - 80 procent. Z tohoto důvodu
se vedení rozhodlo otevřít další tři
hotely z této skupiny. V nejbližší době
tak hosty přivítají také hotely Pacifik a
Nové Lázně a na podzim se návštěvníkům otevře i hotel Svoboda.
Podle ředitelky hotelu Flora Zuzany Bugyikové jejich hotel v současné době navštěvují čeští turisté na
2 - 3 noci a nejčastěji si rezervují wellness programy. Její slova potvrzuje
také ředitel hotelu Olympia Radek

Šnajdr, kde je obsazenost obdobná.
Podle něj jsou němečtí klienti nyní opatrní a přijíždějí na krátkodobé pobyty
na 2 - 3 noci, podobně jako čeští hosté.
Mnoho významných českých osobností nicméně veřejně oznámilo, že letos
stráví svou dovolenou v Mariánských
Lázních a podpoří české lázeňství. Svou
dovolenou zde ke své spokojenosti již
strávil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.
Mezi ohlášenými návštěvníky pak figuruje ředitel agentury CzechTourism
Ing. Jan Herget Ph.D. a předseda vlády
ČR Andrej Babiš.
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Do lázní za zdravím a zážitky se slevou 4000 kč!
Vyberte si dovolenou v lázních a získáte slevový voucher na 6 nocí a 5 procedur. Ve vybraných léčebných lázeňských
zařízeních od 1. 7. do 31. 12. 2020.
V krásné přírodě, mezi lesy a loukami
s čistým ovzduším se nacházejí romantická lázeňská města, která přitahují
nejen lázeňské hosty, příznivce sportu
a zdravého životního stylu, ale také rodiče s dětmi, kteří se rádi nechají rozmazlovat. Naplánujte si svou letní dovolenou
v lázeňských městech Karlovarského
kraje, odkud můžete podnikat výlety za
poznáním magických míst.
Užijte si lázeňský nebo wellness pobyt
plný pohody a relaxace s cenovým zvýhodněním. V lázeňských zařízeních celého Karlovarského kraje lze využít státní
poukaz do lázní, město Karlovy Vary nabízí slevy na pobyt v podobě VARY Voucher a v celém Karlovarském kraji pak
můžete navštívit nejrůznější kulturní
památky zcela zdarma či za zvýhodněnou cenu s Karlovy Vary REGION Card.

Více informací ZDE

Myslíme i na rodiče
Víme, jak náročná může být rodinná dovolená. Zatímco vy budete odpočívat
při relaxačních procedurách, o vaše děti bude postaráno. V Mariánských
Lázních je pro vaše děti připraven animační klub Coolonáda, pláž Arnika,
festival Kulturně ozdravná kúra u Ferdinandova pramene nebo Mariánský
fest na Centrálním parkovišti.

Stát hotelům přispěje na prázdné pokoje během nouzového stavu

Vláda dne 20. 7. 2020 schválila program Covid-ubytování, v jehož rámci stát zaplatí hotelům 100 až 330 Kč za pokoj a
noc za období, kdy ubytovací zařízení musela být kvůli nouzovému stavu uzavřena. Program připravilo Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky (MMR ČR) ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR).

Ačkoli celkové finanční prostředky uvolněné na tento program jsou nižší, než
bylo původně navrhováno, jedná se o
další krok konkrétní podpory hlavně
malých a středních podniků, které v ubytovacích službách převažují, uvádí AHR
ČR ve své tiskové zprávě. V rámci vyplácení podpory bude zohledněna i sezónnost zařízení tzn., pokud v předchozích
dvou letech bylo zařízení uzavřeno, na
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podporu nárok mít nebude, popřípadě
bude poměrně krácena.
Program bude spuštěn bezprostředně
po notifikaci Evropskou komisí. MMR
ČR vyhlásí výzvu k předkládání žádosti o dotaci během srpna. Žadatel vyplní online formulář žádosti, která bude
zpřístupněna zároveň s vyhlášením
výzvy, a doručí na Státní fond podpory
investic, který bude žádosti vyřizovat.

Dotační program Covid-ubytování počítá pouze s ubytovacími zařízeními
poskytujícími službu řádně na základě živnostenského zákona. Nebude se
tedy vztahovat na krátkodobé pronájmy
typu Airbnb. Dotace je navržena ve výši
100 Kč – 330 Kč v závislosti na kategorii
a třídě ubytovacího zařízení.
Zdroj: TTG, celý článek ZDE
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150 let od narození Arnolda Heymanna, díl sedmý: Hotel HVĚZDA
Pohádkové palácové stavby v lázeňské čtvrti Mariánských Lázní obdivovali hosté po celé dvacáté století. Vedle slavného
mariánskolázeňského architekta Josefa Schaffera (1862-1938) má v Mariánských Lázních rovnocenný post ještě jiný
architekt – Arnold Heymann z Vídně, který by letos oslavil 150 let od svého narození.
Historie hotelu Hvězda se započala v roce 1816, kdy
metternichovský vrchní správní úředník Georg Adler
kupuje od premonstrátského kláštera Teplá parcelu
v rohové části vznikajícího Horního (dnes Goethova)
náměstí. V roce 1818 však Adler započaté staveniště
prodává Anně a Ferdinandovi Kriegelsteinovým ze Šternfeldu, kteří v roce 1819 staví hotel Hvězda. Jeho název
– Stern – nepochybně pochází od šlechtického přídomku
majitelů - Kriegelstein, Ritter von Sternfeld. Hotel měl 25
pokojů, dvě kuchyně, deset stání pro kočáry a stáje pro
deset koní. V roce 1834 přistavěli Kriegelsteinovi místnosti pro kavárnu, biliár a hostinec a v roce 1837 přistavěli postranní křídlo Hvězdy. Ve Hvězdě bydleli hosté
jako hudební skladatel Václav Jan Tomášek, rodina Nosticů se služebnictvem, Josef Dobrovský či vévoda Gustav
Mecklenburský.
Roku 1852 odkoupil dům Hvězda Michal Stingl z Velké
Hleďsebe a od něho roku 1860 Johann Zeidler ze Žandova, po němž vedení hotelu převzala jeho dcera Tereza
s manželem Antonem Weissem. Tereza Weissová vedla
hotel od roku 1905 sama a řídila i rozsáhlou přestavbu
staré budovy v nový palácový moderní hotel, jehož podobu z roku 1905 vidíme v exteriéru dodnes. Úkolu se
zhostil architekt Arnold Heymann z Vídně stejně velkolepě, jako u Grandhotelu Ott. Nový hotel Hvězda získal
prostorný sál, moderní pokoje, velký dvůr a zahradu. Na
svou dobu byl velmi luxusně zařízený, bylo zde ústřední
topení, výtahy, moderní koupelny, telefon, drahé koberce. Jídelní lístky byly tištěny na hedvábí, podávalo se na
stříbře a pilo se z pozlacených sklenic. Častým návštěvníkem hotelu býval před válkou anglický král Edward VII.,
který tu pořádal hostiny.
Po záboru pohraničí německým vojskem v září 1938 se
stal hotel dočasně sídlem vojenského německého štábu. Roku 1943 byl hotel obsazen odděleními berlínské
Virchowovy nemocnice a jídelny přeměněny v operační
sály. V roce 1945 byl hotel obsazen Američany a přejmenován na Hotel Star. V letech 1946 – 1948 sloužil četným
diplomatickým a politickým hostům. V Červeném sále
sedával známý americký velvyslanec ČSR Steinhardt
s ministrem zahraničí Janem Masarykem, britský, kanadský, mexický a švédský velvyslanec, český ministr zdravotnictví Procházka s manželkou a jejich hosté.
V letech 1949 – 1989 nosil hotel název Rudá Hvězda
a sloužil pro zahraniční hosty z východního Německa a SSSR. Další přestavby hotelu proběhly v letech
1975 – 1979 a 1999 – 2000. Všechny však respektovaly
Heymannovy fasády se všemi prvky jeho typické tvůrčí
invence a Hotel Hvězda je i dnes luxusním čtyřhvězdičkovým hotelem.
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Prohlídky - srpen 2020
Pojďte s námi na prohlídku po architektonických skvostech
Mariánských Lázních. Speciální prohlídka se koná každý
měsíc, sraz v Turistickém informačním centru, Hlavní 47.
Prohlídka po pramenech I.

so

01.08. 2020, 15:30

Vydejte se za místními léčivými prameny.
Architektura v průběhu století
čt
aneb co nám zbylo po předcích

06.08. 2020, 15:30

180,-

180,-

Prozkoumejte jedinečnou architekturu kolonád a lázeňských domů.
Putování po Mar. Lázních II.

so

08.08. 2020, 13:30

Vydejte se s naším průvodcem do okolní přírody.
Po stopách spisovatelů aneb
mariánskolázeňská múza

čt

13.08. 2020, 15:30

180,-

180,-

Po stopách nejznámějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.
Po stopách slavných
návštěvníků I.

so

15.08. 2020, 15:30

180,-

čt

20.08. 2020, 15:30

180,-

Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.
Slavná milostná setkání

Prohlídka zaměřená na historky o známých zamilovaných párech.
Putování po
Mariánských Lázních I.

so

22.08. 2020, 13:30

Vydejte se s naším průvodcem do okolní přírody.
Prohlídka centra města

čt

27.08. 2020, 15:30

Poznejte ta nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.
Historie židovské komunity
v Mariánských Lázních

so

29.08. 2020, 15:30

Poznejte historii židovské komunity v ML krok za krokem.

180,120,-

180,-

Nárok na slevu mají děti od 6-15 let, studenti, držitelé karty ZTP
a Senior pasu. Pro malé děti využijte speciální prohlídky z naší
nabídky. Uvedené ceny platí na osobu.
Více informací ZDE
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Divadlo Mariánské Lázně se těší velké oblibě
Stálá profesionální scéna v Mariánských Lázních nikdy nebyla. Důležitou součástí kulturního života města však
vždy bylo a je Divadlo lidové tvorby. Za roky svého působení si získalo mnoho příznivců nejen mezi místními obyvateli, ale především mezi hosty města. Tato divadelní společnost byla založena již roku 1945 a hraje dodnes. Každý
rok připraví pro své příznivce jednu novou premiéru.

Na své divadlo mohou být mariánskolázeňští obyvatelé právem pyšní. Jejich
divadlo se těší velké oblibě, jak u lázeňských hostů, tak především u herců, kteří se do něj rádi vrací. Je velmi
příjemné zjištění, že i v dnešní uspěchané době existují lidé, kterým divadlo není lhostejné, kteří mají o divadlo
zájem a pro které je návštěva divadla
neodmyslitelnou součástí jejich života.
Vždyť právě kultura má nemalý vliv
na to, jak se k sobě navzájem chováme
a jaké vyznáváme hodnoty.
Na představení chodí nejen místní
obyvatelé a lázeňští hosté, ale jezdí sem pravidelně i diváci z okolních
měst. Mezi divadla, která se do Mariánských Lázní vrací, patří například za
Prahu – Ungelt, Městská divadla Pražská, Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo
Na Jezerce, Sklep, Divadlo Járy Cimrmana, DS Háta a z oblastních divadel
pak Plzeň, Mladá Boleslav, Kladno atd.
Přehled výše uvedených divadel a divadelních spolků může napovídat, že
hlavní důraz v programu je kladen na
činohru, ale není tomu tak. V programu nechybí hudební programy, programy pro zahraniční klientelu, ani
programy pro naše nejmenší či zábavné programy.
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Víte, že do Městského divadla se
nechodí jen na divadelní či hudební
představení?
Velkou oblibu mají výstavy v divadelní galerii a jejich vernisáže. V
posledních letech si zájemce získaly
i tzv. Divadelní tančírny - živá hudba
v divadelním baru.
Nejoblíbenější jsou pak komentované prohlídky divadla. Ty lákají především tím, že se hosté podívají do
míst, která jsou divákům nepřístupná.
Divadlo je divákům přístupné při návštěvě představení-programu a každé úterý v rámci prohlídky či otevřených dveří galerie.
Divadelní sezóna v našem divadle se
poněkud liší od ostatních. Mariánské
Lázně jsou lázeňským městem, a tudíž je nutné zajistit kulturní program
i v letních měsících. Tohoto trendu
se držíme již mnoho let. Ani v letním
programu nechybí činoherní představení, ale hlavní náplní jsou hudební programy, které jsou vhodné pro
českou i zahraniční klientelu.

Víte, že představení je možné navštívit
nejen v prostorách divadla, ale také
v Hudební síni či na nádvoří Domu
Chopin?
Divadlo Mariánské Lázně myslí i na
děti. Již 19 let pořádáme právě v Domě
Chopin letní dětskou akci „Kapsa plná
pohádek“. Jedná se o ojedinělou a velice oblíbenou prázdninovou akci. Během 10 dnů odehrajeme 10 pohádek
profesionálními soubory.
Ty pak doplní dva soubory dětské
z tzv. „Divadelní dílny“ (příměstský
tábor, pořádaný Divadlem Kapsa Andělská Hora), která běží souběžně
s „Kapsou plnou pohádek“.
Letošní ročník se z důvodu rekonstrukce části Domu Chopin koná
v jiné podobě. Na pohádku je možné zajít do Městského divadla každý
čtvrtek od 10.00 hodin v průběhu
celých prázdnin. Tuto sérii pohádek
zakončíme 30.8. v prostoru pod kolonádou velkou akcí s názvem Dětská
sportovní džungle.

Pokračování na další straně
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Co si pro návštěvníky Divadlo Mariánské Lázně připravilo pro letošní
sezónu?
Již několik let naše společnost pořádá v Městském divadle komentované
prohlídky, které mají velký úspěch.
Rozhodli jsme se proto tuto nabídku
rozšířit o tematické prohlídky města.
Tyto prohlídky pořádá naše středisko – Infocentrum, kde je možné získat
podrobné informace, rozpis prohlídek
a kde je také možné se na takovou prohlídku přihlásit. Přihlásit se mohou
jednotlivci i kolektivy. Prohlídky umíme zprostředkovat i mimo stanovené
termíny. Prohlídky se konají celoročně.
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Proběhne letos Chopinův festival?

Ohlédnutí do historie

Prostory Městského divadla a Domu
Chopin slouží nejen k běžnému programu, ale konají se zde různé pronájmy, festivaly, soutěže. Nejvýznamnějším je Chopinův festival, který
pořádá Společnost Fryderyka Chopina a naše společnost pouze spolupracuje na produkci. Pandemická
situace letošního roku bohužel ovlivnila i tento festival, který se neuskuteční v původním, ale jen omezeném
rozsahu. Bližší informace může poskytnout Společnost Fryderyka Chopina. Beze změn by se měl v září konat tradiční folklorní festival.

Podle nejstarších plánů města bylo
první stálé divadlo postavené uprostřed dnešní kolonády a první představení se zde odehrálo dne 14. června
1820. Alespoň to tvrdí zdejší kronika. V roce 1844 vzniklo další divadlo,
tzv. „Aréna“v hostinci Šenov na dnešní Chebské křižovatce. 8. srpna 1868
bylo Fridrichem Zicklerem dostavěno
a slavnostně otevřeno stálé městské
divadlo v novorenesančním slohu.
Největší oblibě se vždy těšily veselohry a frašky, velký zájem byl ale i o operety. Tak je tomu i dnes.
Více informací ZDE
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Výsledky výzkumu Dovolená v Česku 2020
Iniciativa Zachraňme turismus ve spolupráci se STEM/MARK, společností OutdoorTrip SE, Plzeňským Prazdrojem
a Česko v datech v průběhu června zrealizovala rozsáhlý segmentační výzkum pod názvem Dovolená v Česku 2020.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že Češi
chtějí letos trávit dovolenou v Česku
a mají k tomu pádné důvody. Aktuální
situace rovněž napovídá, že cestování
do zahraničí nebude tak jednoduché,
navíc v některých zemích bohužel opět
stoupá počet nakažených, a tak si čeští
cestovatelé a turisté budou vybírat země
výrazně bezpečnější, mezi něž patří Česká republika.
Výzkumem byl osloven reprezentativní
vzorek cca. 2.500 lidí. Na větší dovolenou (déle než 6 nocí) se chystá přibližně
polovina lidí, kteří nějakou dovolenou
plánují. Zájem o ČR je letos poměrně velký – 9 z 10 lidí, kteří plánují letos nějakou formu dovolené, ji plánuje po České
republice. Zahraničí plánují dvě pětiny
české populace. Obtíže spojené s návštěvou cizí země v post-koronavirové situaci dělají těžkou hlavu hlavně mladým do
29 let.
Typická letošní dovolená bude mít pravděpodobně spíše poznávací charakter,
a to hlavně v případě mladých lidí jezdících v párech a mladých rodin (věková kategorie do 44 let). Předpokládaná
útrata za hlavní dovolenou se pohybuje nejčastěji mezi 5-10 tisíci na osobu,
v případě prodlouženého víkendu je to
o něco méně – spíše do 5 tisíc.
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Které regiony jsou atraktivní a které
vůbec ne?
Mezi nejoblíbenější turistické regiony, které by lidé rádi navštívili, patří
Šumava (58 %), Jižní Morava (54 %)
a Jižní Čechy (49 %). Jihomoravský
a Jihočeský kraj by téměř třetina lidí,
kteří plánují dovolenou po ČR, navštívila i bez slev. Naopak příliš velký
zájem není o Severozápadní Čechy,
a o Prahu ani její okolí. Přibližně čtvrtina plánuje nějakou část dovolené
strávit doma nebo na chatě, případně
také u svých blízkých na návštěvě.
Z uvedených statistik vyplývá, že lokalitu Západočeské lázně by chtělo
navštívit např. 13% obyvatel Vysočiny, 21% obyvatel Jihočeského kraje, 16% Jihomoravského kraje, 19%
Karlovarského kraje, 23% Královéhradeckého kraje, 18% Libereckého
kraje, 20% Moravskoslezského kraje,
22% Pardubického kraje, 21% Plzeňského kraje, 18% Prahy, 25% Středočeského kraje, 22% Ústeckého kraje
či 17% Zlínského kraje.
Valná většina lidí plánuje strávit dovolenou v nějakém pronajatém ubytovacím zařízení, což jistě ocení hoteliéři, majitelé penzionů a kempů.

Velké procento lidí však také zůstane
doma nebo na vlastní chatě.
Přestože mladí do 29 let často uvádějí,
že kromě doporučení blízkých a doporučení na internetu se budou řídit také
nabídkou slevových portálů, jsou překvapivě méně informovaní o slevách
a výhodách, které nabízejí v letošní sezoně jednotlivé kraje.
O příspěvcích a podpoře cestovního
ruchu v krajích obecně slyšela přibližně polovina dotázaných. Jejich podíl
stoupá s vyšším věkem – mezi lidmi
nad 60 let je to 7 z 10 lidí, mezi mladými do 29 let pouze 4 z 10. Důvodem
bude pravděpodobně také to, že starší
lidé se o takové věci častěji zajímají.
O takovém typu nabídky by se většina
chtěla dozvědět na internetu, z konkrétních zdrojů se nejčastěji jedná
o webové stránky kraje, TV či přímo
konkrétní hotely.
Více než 80 % dotázaných uvedlo, že
by je k pobytu delšímu než 3 noci motivoval příspěvek k ubytování (300-400
Kč), pro tři čtvrtiny dotázaných by byl
motivační příspěvek na vstupenky na
kulturní akce nebo na volnočasové aktivity. V souhrnu však potěší jakýkoliv
typ slevy či akce. Potenciálně ušetřené
peníze by byly třemi pětinami dotázaných použity na vylepšení programu,
lze tedy předpokládat, že jde o útratu
v místě dovolené a peníze by tak zůstaly v regionu.
Jak je patrné z výše uvedených výsledků, šance jsou pro segment cestovního ruchu vysoké. Klíčovým faktorem
bude dobrá připravenost firem, schopnost pojmout a obsloužit vyšší poptávku v atraktivních regionech, resp.
schopnost zpropagovat turismus a navýšit poptávku v regionech s nízkou
atraktivitou. Nejen slabším regionům
a firmám v nich operujícím Iniciativa
Zachraňme turismus doporučuje kooperaci s partnery z příbuzných oborů
a destinačními agenturami. Obvykle
jde o různé balíčky, které kombinují
nabídku ubytování, stravování, zážitky
a atrakce.
Zdroj: www.zachranmeturismus.cz
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Už jste navštívili?
Západočeské město Manětín ležící
severně od Plzně vás od první chvíle
okouzlí množstvím barokních památek. Největší pozornost přitahuje
terasově upravené náměstí se zámkem, kostel sv. Jana Křtitele, barokní
měšťanské domy, sousoší Nejsvětější
Trojice a hřbitovní kostel sv. Barbory.
Za prohlídku nestojí jenom zámek, ale
celé město včetně několika desítek
soch a sousoší. Rozhodující roli pro
současnou podobu Manětína sehrál
požár roku 1712, kdy shořela většina
domů včetně zámku a kostela. Majitelé
panství Lažanští vzápětí nechali město
postavit znovu – a protože linie a tvary
tehdy určovalo baroko, zrodilo se městečko v jednotném barokním stylu. Na
zámek, spojený krytou chodbou s oratoří kostela sv. Jana Křtitele, navazuje
barokně komponovaná okrasná zahrada a anglický park.

www.marianskelazne.cz

Barokní perla Západních čech
Na návštěvě u hraběnky Lažanské
O rozkvět města se zasloužil hrabě
Václav Josef Lažanský (1673–1715)
a jeho manželka Marie Gabriela
Lažanská (?–1758), rozená z Chudenic. Z Benátek přivezla ostatky dvou
svatých – sv. Inocencie a sv. Justiny,
které věnovala kostelu sv. Jana Křtitele, její zásluhou na zámku uvidíte
také sedm obrazů, namalovaných
Petrem Brandlem. Říká se, že je zobrazena v sochařské alegorii Lásky na
terasách před zámkem, kde hraběnka
představuje mladou ženu sedící na
kolébce, obklopenou čtyřmi dětmi.
Turistické trasy z Manětína vedou do
všech stran
Tak hustou síť značených stezek, jako
mají v Manětíně, hned tak nenajdete.
Zavedou vás například do lesů přírodního parku Manětínská anebo na stolovou Chlumskou horu. Prohlubeň na

jejím vrcholu vám prozradí, že stojíte
na bývalé sopce, jedná se totiž o bývalý
sopečný kráter. Botanickou raritou je
vzácný jeřáb manětínský, který se nevyskytuje nikde jinde na světě!
Daleko to není ani ke zřícenině hradu
Preitenstein v Nečtinách anebo do nejmenšího města v Česku Rabštejna nad
Střelou.
zdroj: kudyznudy.cz

Vstupné
▪
▪
▪
▪

Dospělí
Děti do 6 let
Zlevněné vstupné
Rodinné

Otevírací doba

130 Kč
zdarma
90 Kč
340 Kč

▪ 1. 7.–30. 9. út–ne 10.00–16.00
více informací ZDE
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Informace z infocentra
Moody Moon Noize vol. 1
Premiéra festivalu Moody Moon Noize vol. 1 se odehraje ve dnech 30. 7. – 2. 8. 2020 v kouzelném prostředí kolonády Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních. Program akce zaštiťuje magazín Full Moon ve spolupráci se spřízněnými
promotérskými kolektivy Heartnoize a Mood, za aktivní účasti místního spolku Švihák, v rámci jehož Kulturně ozdravné
kúry celý festival proběhne. Toužíte po dovolené, hudbě i lázních? Lepší šanci spojit všechno dohromady letos nenajdete.

Nápad založit festival Moody Moon
Noize vznikl na základě nabídky spolku
Švihák, se kterým Full Moon magazín už
čtvrtým rokem kurátoruje doprovodný
program místního Marienbad Film Festivalu. „Dlouhá léta fanoušci Full Moonu
píší, že bychom měli uspořádat vlastní
festival. Teď je to tady,“ říká šéfredaktor
magazínu Michal Pařízek a doplňuje:
„Jsme moc rádi, že nás Šviháci oslovili
a že festival proběhne na naší oblíbené
Ferdinandce. Zároveň máme radost, že
spřízněné promotérské skupiny Heartnoize a Mood vzali akci za svou. Ve spolupráci s nimi získal program moderní
a svěží podobu i potřebný šarm. Ostatně
i proto takový název, proto ono vol. 1.
Každá tradice musí jednou začít.“ Markéta Monsportová ze spolku Švihák dodává: „Myšlenka na společnou akci s Full
Moonem se začala rodit někdy v polovině dubna. To už jsme všichni tušili,
že se hudební festivaly začnou pomalu
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rušit. Zásadní byla možnost využít
Ferdinandku na celé léto, s postupným
uvolňováním opatření začaly plány
dostávat konkrétní podobu. Pro náš
spolek a pro naše město je to šance na
nový začátek. Doufám, že všichni ti, co
se léta vymlouvají, že by přijeli rádi i na
delší dobu, ale nebyl čas, v létě dorazí.
Dáváme dohromady nabídku ubytování, počítáme i s levnějšími variantami
pro studenty. Jezdí k nám Pendolino
a po dálnici jste tu z Prahy za necelé
dvě hodiny. Tak dost výmluv.“
Program Moody Moon Noize vol. 1 nehraje na hranice regionální ani žánrové, čekejte městské country, elektroniku, rap, syntezátorové hrátky i křehké
písničkářství. Jedním z lákadel bude
i striktně omezená kapacita, do předprodeje půjde pouhých sto vstupenek,
dalších několik málo desítek bude
k dispozici pouze pro místní obyvatele.
Kompletní seznam vystupujících na-

jdete níže, očekávejte analogová kouzla
modulárového ekvilibristy HRTL, psychedelický dekadent rock Vellocet Roll,
popovou girl power v podání Viah, poetickou diskotéku plnou refrénů od Hello
Marcel nebo trampské hymny dojemně
nezařaditelných Dingo. Odlišné podoby
dívčího písničkářství nabídnou Amelie
Siba nebo Ai Fen, divokým pirátským
trapem se pochlubí nekompromisní
Edúv syn a roztančenými nocemi provedou selektorky Malagelo a Marie Pravda. Chybět nebudou odpolední koncerty
pod širým nebem ani pestrý doprovodný program, včetně komunitních snídaní, debat, workshopů nebo autorského
čtení spisovatele Petra Borkovce. Jistě
ale zbyde čas i na lázeňské koupele. Celý
festival zakončí v neděli polední projekce koncertního snímku Amazing Grace,
nabízející výjimečný koncert soulové
královny Arethy Franklin s gospelovým
sborem.
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Další akce naleznete na adrese:
marianskelazne.cz/kalendar

Kalendář akcí

30.7. – 2.8. 2020
Kolonáda Ferdinandova pramene

12.8.2020, 10:30, 15:00
Kolonáda

23.8.2020 15:00
Hudební pavilon u Lesního pramene

Moody Moon Noize vol. 1

KOLONÁDNÍ KONCERT

PROMENÁDNÍ ODPOLEDNE
S DECHOVKOU

Hudební festival pod záštitou časopisu Full Moon
1.8.2020, 14:00
Lesní mlýn

ODPOLEDNÍ DIXIE
u Lesního mlýna

New Orleans jazz band Dixie Hot Licks
4.8. – 30.8. 2020
Městské muzeum

LEGENDY;
(včera, dnes i zítra)

Výstava grafik Richarda Švandrlíka
5.8.2020 19:30
Městské Divadlo

OBYČEJNÝ MUŽ ČI
JOSEFÍNA

APOLLO BEAT & JIŘÍ VOTOČEK
s písněmi Petra Spáleného
7.8. – 8.8. 2020
Centrální parkoviště

LÁZNĚNÍ

František Nedvěd s kapelou Tiebreak
Michal Tučný revival Plzeň NOriginalgolden hits live
10.8. 2020, 19:30
Městské Divadlo

ŠÍLENÝ PRACHY
aneb Prachy? Prachy!

Divadlo Pluto Plzeň, režie: Pavel
Kikinčuk
Kontakt:

Západočeský symfonický orchestr
13.8.2020 10:00
Městké divadlo

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV
DVOREČEK
Divadelní pohádka
15.8.2020 19:00
Royal Golf Club

SLAVNOSTNÍ KONCERT

K 115. výročí založení Royal Golf
Clubu v Mariánských Lázních
16.8.2020 10:00, 11.00
Hotel Nové Lázně

Korunovační klenoty
českého lázeňství

Prohlídka historických částí hotelu
Nové Lázně
18.8.2020 17:30
Kolonáda Ferdinandova pramene

JÓGA V PARKU

Přijďte si zacvičit jógu do parku
19.8.2020 19:30
Městské Divadlo

RADKA FIŠAROVÁ

24.8.2020, 10:30, 15:00
Kolonáda

KOLONÁDNÍ KONCERT

Západočeský symfonický orchestr
25.8.2020 14:00, 16:00
Městské Divadlo

DIVADELNÍ GALERIE
Individuální prohlídka
26.8.2020 19:00
Kolonáda

ZSO: LETNÍ GALAKONCERT
NA KOLONÁDĚ
Česká opera a opereta
Soprán – Karolína Žmolíková
Tenor – Petr Strnad
Dirigent – Martin Peschík
27.8. – 30.8. 2020
Mariánské Lázně

MARIENBAD FILM FESTIVAL
Filmový festival

28.8.2020 19:30
Společenský dům Casino

koncert naší známé přední
šansoniérky

BAROKNÍ OZVĚNY

POCTA F. CHOPINOVI

POKÁČ & UDG

20.8.2020 19:30
Společenský dům Casino

koncert věnovaný 210. výročí
narození F. Chopina

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

Hudební vystoupení u Lesního pramene

Západočeský symfonický orchestr
30.8.2020 17:00
Centrální parkoviště

Koncert v rámci festivalu Mariánský fest
Provozní doba

Omezená pracovní doba
denně
09.00 – 12.30
		
13.00 – 19.00
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Informace z infocentra
Národní průkaz průvodce v roce 2021
Průvodci v cestovním ruchu se budou muset od 1. března 2021 prokázat „národním průkazem průvodce“, který
bude vydávat Ministerstvo pro místní rozvoj.
Dosavadní právní úprava po průvodcích v cestovním ruchu vyžadovala,
aby si během posledních dvou měsíců
roku 2020 požádali o vydání českého
národního průkazu průvodce a tento průkaz začali užívat od 1. ledna
2021. To se rozhodnutím vlády z 1. 6.
2020 změnilo. Žádat o vydání průkazu budou moci průvodci od ledna
a povinnost průkaz nosit se posune až
na březen. Nová úprava také dočasně
osvobodí žadatele o vydání průkazu
od platby správního poplatku, a to až
do konce února 2021.
Ministerstvo pro místní rozvoj bude
žadatelům vydávat dva stupně národních průvodcovských průkazů. První
stupeň bude vyžadovat pouhou registraci na základě živnostenského listu
či smlouvy se zaměstnavatelem. Druhý

stupeň předpokládá odbornou kvalifikaci danou příslušným vzděláním. Turisté si tak budou moci sami
zvolit, jak kvalitního průvodce pro
své potřeby využijí. Povinnost vlastnit průkaz se podle novely nebude

vztahovat na průvodce v budovách,
tedy například na hradech a zámcích,
a v přírodních chráněných územích.

1. srpna 2020, 14:00
Amfiteátr Loket
Beatová síň slávy Radia BEAT 2020...
trochu jinak

21. srpna 2020, 16:00
Koupaliště Michal, Sokolov,
Arakain, Alkehol, Hanz's Fuckers,
Sinetrium, Liberate

5. září 2020, 16:00
KV arena Karlovy Vary
Podmol Brothers Motivation Show

7. srpna 2020, 21:00
Amfiteátr Loket
Dracula - koncertní verze muzikálu

28. srpna 2020, 18:00
Amfiteátr Loket
Divokej Bill (hosté: Mr. Loco, Amélie)

11. září 2020, 20:00 hodin
Lidový dům Karlovy Vary
Ray Wilson: Genesis Classic
(host: Žlutý pes)

8. srpna 2020, 17:00
Zámecký park Ostrov
Debbi, Support Lesbiens,
TH!S, Helena Zeťová

29. srpna 2020, 18:30
Amfiteátr Loket
KISS Party 90's s Radiem KISS:
Milli Vanilli Experience, LOONA, Maduar

26. září 2020, 19:00 hodin
KV arena Karlovy Vary
Lucie Bílá
(host: Fragile /SK/)

Zdroj: MMR

Kup vstupenku na kulturní akce – podpoř kulturu v regionu
Agentura VLNY nabízí zlevněné vstupenky na kulturní akce v regionu,
které lze využít pro Vaše hosty, ale
stejně tak je možné je nabídnout
i Vašim zaměstnancům.

31. července 2020, 21:00
Amfiteátr Loket
William Shakespeare:
Dobrý konec všechno spraví

Vstupenky za zvýhodněné ceny lze objednávat na mailu agenturavlny@seznam.cz a tyto budou doručeny osobně minimálně dva dny před akcí přímo do podniku objednavatele.
Pro potřeby vystavení faktury je nutné k objednávce vždy připsat fakturační údaje.

www.marianskelazne.cz
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Veřejné golfové
hřiště Chip & Putt
•
•
•
•
•
•

Hřiště Chip&Putt je součástí slavného Royal Golf Clubu Mariánské Lázně.
Přístup na toto hřiště je umožněn všem bez omezení.
Jedinečná příležitost pro negolfisty a začátečníky si zahrát golf.
Golfové hole i míčky zapůjčíme.
Nabízíme možnost turnajů pro skupiny a hru pro rodiny s dětmi.
Občerstvení je zajištěno ve stylově zařízeném obslužném domku.

KUPTE SI POUKAZ NA HRU
v infocentru (Dům Chopin, Hlavní 47)
nebo na webu města www.marianskelazne.cz
LETNÍ PRÁZDNINOVÁ AKCE: při zakoupení voucheru získáváte
zapůjčení golfových holí v ceně (běžná cena 150 Kč).
#mariankyjsousuper
www.marianskelazne.cz

