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Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví (European
Heritage Days) každoročně v měsíci
září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Dny evropského dědictví rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost
zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se
pouze na prohlášené historické památky,
jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale
snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby
byly zahrnuty i různé jiné objekty. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov
(radnice, budovy soudů, školy, kanceláře,
obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně
a částečně. V objektech, které jsou běžně
přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno
vstupné, může být tento den vstup volný
nebo by měl být nabízen speciální program.
Dny evropského dědictví v roce 2018 proběhnou od soboty 8. září do následující
neděle 16. září. Letošní téma je „Společné
dědictví, společné hodnoty“.

www.marianskelazne.cz

Císařský salonek na nádraží
▪▪ 9.9. od 10:00 do 12:00
▪▪ 14.9. od 16:00 do 18:00
▪▪ 16.9. od 10:00 do 12:00
Památka je přístupná zdarma
Prohlídka hotelu Hvězda.
▪▪ 13.9. od 15:00 a 15:30
Sraz u hotelu Cenrtální Lázně
Památka je přístupná zdarma
Dům Chopin Památník Fryderyka Chopina
▪▪ 9.9. od 10:00 do 12:00,
od 14:00 do 17:00
Památka je přístupná zdarma

Hlavní kolonáda Mariánské Lázně
▪▪ 8.9. - 16.9. od 7:00 do 22:00
Památka je přístupná zdarma

Městské divadlo Mariánské Lázně
▪▪ 10.9. od 15:00 do 16:00
▪▪ 11.9. od 15:00 do 16:00
▪▪ 12.9. od 15:00 do 16:00
Památka je přístupná zdarma

Městské muzeum Mariánské Lázně
▪▪ 8.9. od 9:30 do 17:00
Památka je přístupná zdarma

Park Boheminium Mariánské Lázně
▪▪ 10.9. od 10:00 do 18:00
Památka je přístupná za snížené vstupné
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Informace z infocentra
Komentované prohlídky pro skupiny i jednotlivce

Prohlídky - září
Po stopách slavných
návštěvníků II.

Infocentrum města Mariánské Lázně pořádá každý čtvrtek a sobotu
tematické komentované prohlídky.
Vstupenky lze koupit v infocentru, na
webu www.kisml.cz v sekci „programy“ nebo si je objednat dopředu na
emailové adrese info@marianskelazne.cz. Novinkou od září jsou prohlídky pro děti, vhodné zejména pro
školy a školky.
V nabídce témat naleznete jak klasickou prohlídku centra, kterou využijí
především návštěvníci města a turisté, tak specializované prohlídky věnované slavným návštěvníkům, pramenům, milostným setkáním nebo
židovské historii Mariánských Lázní,
které jistě zaujmou i místní. V plánu
je rozšířit toto portfolio témat o architekturu, sport a další.
Nabídka pro skupiny

Skupinové prohlídky rádi uspořádáme ve vámi zvoleném termínu a čase.
Prohlídku zajistíme v těchto jazycích: česky, anglicky, rusky, německy,
francouzsky. Minimální počet osob ve
skupině je 10, maximální 25. Pokud je
skupina větší, je nutné objednat dalšího
průvodce. Sraz dle dohody, obvykle Turistické informační centrum, Sousoší monarchů nebo zastávka City Service.

www.marianskelazne.cz

1.9.2018,
15:30
(sobota)

Pojďte je s námi prozkoumat
místa, kde trávili svůj pobyt slavní
návštěvníci Mariánských lázní.

8.9.2018,
15:30
(sobota)

Vydejte se s námi poznat ty
nejvýznamnější prameny.

Prohlídka centra města 6.9.2018,
16:00
(čtvrtek)

Historická prohlídka města –
poznejte nejvýznamnější místa
Mariánských Lázní.

Slavná milostná
setkání

13.9.2018,
15:30
(čtvrtek)

Prohlídka města zaměřená na
historky o zamilovaných párech
v Mariánských Lázních.

15.9.2018,
15:30
(sobota)

Pojďte je s námi prozkoumat
sochy, památníky a pamětní desky
v místech, kde trávili svůj pobyt
slavní návštěvníci Mariánských
lázní.

20.9.2018,
16:00
(čtvrtek)

Seznamte se s podrobnostmi
židovských kořenů v Mariánských
Lázních.

Prohlídka po
pramenech II.

Po stopách slavných
návštěvníků I.

Theodor Lessing a Židé
v Mar. Lázních
Prohlídka po
pramenech III.

22.9.2018,
15:30
(sobota)

Vydejte se s námi poznat ty
nejvýznamnější prameny.

29.9.2018,
15:30
(sobota)

Pojďte je s námi prozkoumat
sochy, památníky a pamětní desky
v místech, kde trávili svůj pobyt
slavní návštěvníci Mariánských
lázní.

Prohlídka centra města 27.9.2018,
16:00
(čtvrtek)
Po stopách slavných
návštěvníků II.

Historická prohlídka města –
poznejte nejvýznamnější místa
Mariánských Lázní.

180,120,120,60,-

180,120,200,150,180,120,200,150,180,120,120,60,-

180,120,-

Prohlídky se liší v závislosti na sezóně, počasí a otevíracích dobách. 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.
www.marianskelazne.cz/prohlidky
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Informace z infocentra
Návštěvnost města Mariánské Lázně za 2. čtvrtletí roku 2018
Zatímco v českých hromadných ubytovacích zařízeních se ve 2. čtvrtletí ubytovalo 5,5 milionu turistů, což bylo
meziročně o 4,6 procenta více, v Mariánských Lázních jsme zaznamenali naopak celkový pokles příjezdu turistů
o 5 procent. Pokud ovšem zůstaneme pouze u lázeňských zařízeních, pak je hodnota příjezdů stabilní a rozdíl je
pouze v řádech stovek osob.
U nerezidentů evidujeme za druhé
čtvrtletí pokles příjezdů ve výši 7%,
resp. 1% v lázeňských zařízeních a pokles zaznamenáváme i u počtu přenocování (7%, resp. 5%). Průměrná

délka pobytu je 5,2 dny, v lázeňských
zařízeních 5,9 dne.
První v počtu příjezdů jsou tradičně Němci s 9%, resp. 7% poklesem
a průměrnou délkou pobytu 5,8 resp.

6,3 dne. Na druhém místě figuruje
v tomto čtvrtletí Čína následována těsně Ruskem, které ovšem disponuje zcela jinou průměrnou délkou pobytu, a to
11,4%, resp. 11,8%.
pokračování>

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 přijelo do Mariánských Lázní celkem 74 997 hostů, kteří
zde průměrně strávili 4,9 nocí, v lázeňských zařízeních pak 5,8 nocí. Turisté u nás strávili celkově 363 737 nocí.
Českých turistů přijelo do Mariánských Lázní o necelé 1 procento méně, v lázeňských
zařízeních jejich počet naopak o 6% vzrostl. Průměrná délka pobytu je 4,1 nocí, v lázeňských zařízeních 5,4 noci. Počet přenocování poklesl celkově o 5%, v lázeňských
zařízeních zůstal stejný.

www.marianskelazne.cz
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Informace z infocentra
Čína si drží svoji 1 noc stejně jako
Tchaj-wan, který je na čtvrtém místě.
I u těchto dvou asijských zemí vidíme
tentokrát pokles v počtu příjezdů, a to
poměrně výrazný. Zdá se však, že čínští turisté začali dávat přednost lázeňským zařízením, neboť zde je naopak
nárůst v počtech příjezdů neuvěřitelných 49%.
Také u ruských příjezdů je vidět pokles, a to 4,2%, reps. 3%. V případě
Rakouska a Izraele evidujeme celkově
podobný trend, tedy pokles v řádu 4-7
procent, ovšem pokud se soustředíme
na lázeňská zařízení, pak v případě ra-

kouských turistů naopak počet příjezdů vzrostl o 8%.
Zdá se, že ve druhém čtvrtletí objevili naši destinaci Slováci a Poláci.
U slovenských hostů vzrostl počet
příjezdů o 28% a počet přenocování
o 44%. Průměrná délka pobytu Slováků činí 2,7 dne, což je o 44% více
než v minulém období. V lázeňských
zařízeních je nárůst počtu příjezdů
ještě větší, a to celých 70%. Polských
turistů bylo v tomto čtvrtletí o 21%
více a strávili zde 2,1 noci. V tomto čtvrtletí se dostali do statistik
i v rámci lázeňských zařízení.

Statistické údaje za 1. pololetí roku 2018

Do statistik se dostávají Spojené státy
americké sice s pouhými 612 příjezdy,
zato s průměrnou délkou pobytu 5,1
dne. Zajímavostí je pak podíl amerických hostů v lázeňských zařízeních,
kdy počet hostů je 502, ovšem průměrná délka pobytu je 5,8 dne a celkově jde o nárůst 67%.
V tabulce je dále Francie s necelými
500 příjezdy a průměrnou délkou pobytu 2,5 dne. V lázeňských zařízeních
pak figuruje Ukrajina, která je zajímavá průměrnou délkou pobytu 8,8 dne,
což je ovšem zároveň pokles oproti
loňskému období o 15%.
Ani v rámci celého pololetí se statistiky moc nemění. Celkově je počet turistů téměř stejný, s poklesem průměrné
délky pobytu z 5 na 4,9 nocí. V případě
rezidentů již vidíme celkový nárůst
v řádu 6%, u nerezidentů naopak pokles o 3%. Netýká se to však lázeňských zařízení, kde je počet příjezdů
o necelá 2% vyšší a obdobný trend se
projevuje i v případě rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

V prvním pololetí roku 2018 se v Mariánských Lázních ubytovalo 137 314 hostů, z toho
99 359 v lázeňských zařízeních. Češi tvoří 30% všech ubytovaných hostů ve městě (tj. 2%
nárůst), v případě lázeňských zařízení je to 22% (stejně jako loni). Podíl zahraničních hostů
je rozdělen takto: 59% tvoří Němci (62% v lázeňských zařízeních), 9% Rusové (10% v lázeňských zařízeních), 8% Tchaj-wan, 7% Čína a zbývajících 17% ostatní národnosti.

Městské infocentrum – návštěvnost 2. čtvrtletí 2018
Do infocentra zavítalo ve druhém čtvrtletí
41 553 zákazníků, což představuje meziroční pokles 5%. Češi tvořili v tomto období 41% podíl (17 278), což je nárůst ve výši
10%, cizinci tvořili 59% příchozích (24 275)
a konstatujeme tak logické snížení o 10%.

www.marianskelazne.cz
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Už jste navštívili?
Asi hodinu cesty autem směrem na
severovýchod od Mariánských Lázní
se nachází areál zámku Valeč, který je ojedinělou ukázkou vrcholně
barokního stavitelství a krajinného
urbanismu.
První písemné zmínky o Valči jsou
z poloviny 14. století, avšak první
zpráva zmiňující výslovně zámek pochází z roku 1526. Na počátku 18.
století byl zámek barokně přestaven
F. Barellim a G. A. Biana Rossou. V roce
1945 bylo sídlo posledním majitelům,
na základě Benešových dekretů, zkonfiskováno. Po válce se zámek stal na
krátkou dobu sanatoriem pro válečné
veterány, v 50. letech útočištěm pro
korejské děti a poté sloužil jako dětský
domov a to až do obrovského požáru
v roce 1976. Takřka před demolicí zámek Valeč zachránil Národní památkový ústav a jeho obnova trvá dodnes.

www.marianskelazne.cz

Zámek Valeč s barokní zahradou zasazený
v krajině zalesněných Doupovských hor
Areál nabízí prohlídky interiérů
zámku a nedávno obnoveného kostela Nejsvětější Trojice. V zámku se nejedná o klasickou expozici, ale o stav
objektu po částečné obnově. Množství obnažených konstrukcí vám více
přiblíží stavební historii objektu. Nebudete ochuzeni ani o část zrestaurovaných interiérů - především o
Braunův sál s barokní výzdobou.
V kostele Nejsvětější Trojice uvidíte
nedávno zrestaurovaný barokní mobiliář a výstavu přibližující proces
obnovy památky.
Zámecký park býval jednou z nejkrásnějších barokních zahrad v Čechách, kterou zdobily sochy z dílny
Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postavy
z řecké mytologie a desítky terakotových soch. Řada soch se dochovala
do dnešních dní. V zámeckém parku
lze najít řadu dalších zajímavostí,

a to nejen opravený skleník s vysokou
kopulí a podélnou lodí, nebo budovy
kovárny, ale především teatron.
Původně se tímto názvem označuje
hlediště antického divadla, přeneseně seskupení soch v určitém výjevu.
Teatron byl častou součástí barokních
francouzských a italských zahrad.
Stupně teatronu byly osazeny částmi
z původní parkové výzdoby. Uprostřed
spodního stupně je k vidění erb Štampachů, vytesaný z červeného pískovce,
který původně zdobil, spolu s dalšími
prvky ze stejného materiálu, fasádu
průčelí zámku. Park je celoročně přístupný a vstupné je dobrovolné.
V infocentru zakoupíte vstupenky do
zámku (bez průvodce), ale můžete si
tam půjčit hry na krácení volných chvil
či půjčit si deku pro piknik v zámecké
zahradě.
zdroj: www.kudyznudy.cz
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Další akce naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kalendář akcí
9.9.2018, 10.30
Kolonáda

KOLONÁDNÍ KONCERT
Západočeského symfonického
orchestru Mariánské Lázně
11.9.2018, 17.00
Městské divadlo

ČESKÁ KRAJINA
1.9.2018, 19.00
Společenský dům Casino

ZAKONČENÍ MARIENBAD
FILM FESTIVALU 2018

film Monstra (I Mostri) - komedie, Itálie,
Udílení cen

5.9.2018, 19.30
Městské divadlo

ELVIS PRESLEY - REVIVAL
BAND

Skvělá show, plná nezapomenutelných
hitů Elvise Presleyho
6.9.2018, 19.30
Městské divadlo

KRÁLOVNY

Vernisáž výstavy,
vystavuje: Věra Kubík Kdolská.
14.9. 2018, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: „HVĚZDY NA DLANI“
Koncert vážné hudby,
Max Bruch, Antonín Dvořák

14.9. 2018, 21.00
Rockový klub Morrison

OTEVŘENÍ
20. KLUBOVÉ SEZONY

Koncert plzeňské indie rockové
skupiny THE MYNE.

13.9.2018 - 16.9.2018

8.9.2018, 10.00
Hotel Krakonoš

FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
MARIÁNSKÝ PODZIM
2018

Kontakt:

14. ročník mezinárodního folklórního festival, který přináší tradiční
hudbu z celého světa.

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

22.9.2018

SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Tradiční slavnosti u hotelu Krakonoš 11. ročník

22.09. - 28.09. 2018

KARLÍČEK SEQUENZA

LÁZEŇSKÝ FOOD FESTIVAL

ZSO: „HVĚZDY NA DLANI“

Nordic walking pochod pro všechny
věkové kategorie

Představení je skvělou příležitostí pro
sehranou dvojici komiků Filipa Blažka
a Miroslava Vladyku.

29.9.2018, 10:00 - 22:00
Kolonáda

7.9.2018, 19.30
Společenský dům Casino

KROK KE ZDRAVÍ

TITANIC

Koncertní cyklus interpretů klasické
hudby bratří Karlíčků.

Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně
Královny jsou tragikomedií plnou
upřímného humoru.

Koncert vážné hudby,
W. A. Mozart:, L. Janáček

17.9.2018, 19.30
Městské divadlo

Food festival se spoustou jídla, pití, muziky a zábavy pro malé i velké.
30.9.2018, 14.00, 16.30
Městské divadlo

HURVÍNKOVA CESTA DO
TRAMTÁRIE

Legendární dvojice loutek z Divadla
Spejbla a Hurvínka Praha

Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00
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Mediální
partneři

Generální
partneři

TÉMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Každý
čtvrtek
a sobotu
▪ Prohlídky centra města,
▪ prohlídky po pramenech,
▪ po stopách slavných návštěvníků,
▪ slavná milostná setkání,
▪ Theodor Lessing a Židé v ML,
▪ architektonické prohlídky,
▪ sportovní prohlídky,
▪ od září prohlídky pro děti,
vhodné zejména pro školy a školky.

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

Vstupenky lze koupit
v infocentru nebo objednat
na info@marianskelazne.cz

www.marianskelazne.cz/prohlidky

