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

Infocentrum úspěšně obnovilo certifikát I. stupně Českého 
systému kvality služeb

Městské infocentrum se zapojilo do projek-
tu Ministerstva pro místní rozvoj a České 
centrály cestovního ruchu - CzechTourism 
již v roce 2015 a po třech letech úspěšně 
prošlo recertifikací prvního stupně. Info-
centrum je členem Asociace turistických 
informačních center a jeho zaměstnanci 
průběžně zvyšují kvalitu svých služeb díky 
pravidelnému vzdělávání a školení v obo-
ru. Infocentrum také spravuje webové 
stránky města (marianskelazne.cz), při-
pravuje kalendář akcí na webu kalendar.
marianskelazne.cz včetně ročního přehle-
du pravidelných akcí, spravuje FB stránky 
města (turistické) a Instagram. Spolupra-
cuje na pořádání press tripů, reprezentuje 

město v zahraničí, připravuje podklady 
k  mediální prezentaci, spolupracuje na 
dokumentaci k Unesco nominaci, vy-
tváří statistiky a sbírá fotodokumentaci. 
Pracuje na řadě projektů, které byly oce-
něny Zlatým erbem. Jedním z posled-
ních je malý průvodce městem (2017), 
turistický průvodce s tipy na dovolenou 
a výlety (2018), tematické komentova-
né prohlídky pro děti i dospělé a dětský 
prohlídkový okruh s mariánskolázeň-
skými veverkami Rudolfem a Karolínou 
(2018). Vaše případné náměty na spolu-
práci či zlepšení našich služeb nám posí-
lejte na info@marianskelazne.cz.

Organizace KIS Mariánské Lázně s.r.o. – provozovna Infocentrum města 
Mariánské Lázně, úspěšně obnovila certifikát I. stupně Českého systému 
kvality služeb. Platný je do 8. 11. 2021.

Česko zpívá koledy 
12.12.2018, 17.45 
Krakonoš
Mariánské Lázně se opět zapojily 
do celorepublikové akce s Dení-
kem Česko zpívá koledy. Ve středu 
12. prosince od 18 hodin zazní 
tóny známých koled nejen u hote-
lu Krakonoš, ale i po celé ČR. 
Kromě úvodní Nesem vám noviny 
zazní Narodil se Kristus Pán, Pů-
jdem spolu do Betléma, Štědrej ve-
čer nastal, Pásli ovce Valaši a také 
Vánoce, Vánoce přicházejí. 
Akce bude zahájena v 17.45 rozdá-
ním zpěvníčků a první tóny koled 
zazní v 18.00 hod. Zpěv účastníků 
akce již tradičně doprovodí členové  
žesťového orchestru ZUŠ Fryderyka 
Chopina.
Společnost ČSAD u této příležitosti 
vypraví zvláštní autobusový spoj, 
který vyjede v 17.30 od zastávky 
City Service a po ukončení akce opět 
v 19.19 zpět ze zastávky Krakonoš.
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Trendem dnešní doby je cestova-
ní za zdravím, a proto se letošní  
III. Gesundheitsforum pořádané spo-
lečností Spa Travel Kur & Wellness 
Reisen, konalo v Mariánských Láz-
ních ve Společenském domě Casino.

Veletrhu se zúčastnilo více než 200 
vystavovatelů, majitelů cestovních 
kanceláří, hoteliérů a obchodních 
zástupců léčebných lázní napříč Ev-
ropou. Zastoupeny byly lázně z České 
republiky, Slovenska, Polska, Litvy, 
Běloruska, Lotyšska, Maďarska, ale 
také zástupci incomingových agentur 
z Rakouska a Itálie. Z Mariánských 
Lázní se představilo několik hotelo-
vých řetězců a Městské infocentrum. 
Z regionu dále byli přítomni zástupci 
hotelů a infocenter z Karlových Varů 
a Františkových Lázní. Akci prová-
zel bohatý program plný prezentací, 
přednášek, diskuzí a doprovodných 
akcí spojených se soutěží a vylosová-
ním výherců. 

Gesundheitsforum Marienbad – 23.- 24. listopadu 2018

Marcoussis – 100. výročí ukončení 1. sv. války
Francie si 11. listopadu 2018 připo-
mněla 100. výročí ukončení 1. sv. vál-
ky. Při této příležitosti naše partner-
ské město ve Francii – Marcoussis 
– pozvalo představitele všech 4 svých 
družebních měst na oslavy této vý-
znamné události. 

Oslav se účastnily delegace z města 
Waldsassen (Německo), Beregadou-
gou (Burkina Faso, dříve Horní Vol-
ta), Newton Steward (Skotsko) a Ma-
riánské Lázně. Za Mariánské Lázně 
se těchto důležitých oslav zúčastnili 
zástupci sdružení Marcoussis z.s. 
a společnosti KIS Mariánské Lázně 
s r o  
Město Marcoussis pro své hosty 
připravilo bohatý program. Během 
oslav příměří proběhla vernisáž vý-
stavy „Od války k přátelství“, jejíž ná-
padité logo je na obrázku.
Tuto velmi zajímavou výstavu při-
pravovalo řadu měsíců několik míst-
ních organizací a byla dokončena 
ve spolupráci s partnerskými městy 
a jejich domovskými státy, jež z po-
hledu Francie sehrály důležitou roli 

během první světové války. Bě-
hem emotivních projevů zástup-
ců sdružených organizací i před-
stavitelů jednotlivých měst byla 
zdůrazněna provázanost jednotli-
vých národů v průběhu 1.sv.války 
a byly vzpomenuty začátky dru-
žebních měst, jež v dnešní době 
přerostly v hluboká přátelství. Na 
důkaz tohoto byla v sobotu 10.11. 
slavnostně odhalena ulice věnova-
ná Beragadougou. Ulice pro Mari-
ánské Lázně čeká na své odhalení 

v průběhu příští návštěvy starosty 
našeho města v Marcoussis.
Během ceremonie na hřbitově u Po-
mníku padlých zazněly fanfáry, 4ja-
zyčné recitace textu písně Sním 
o domově, a byla vzpomenuta jména 
padlých, jež byli závěrem uctěni mi-
nutou ticha. 
Během naší návštěvy nás čekala vel-
mi zajímavá mezinárodní setkání 
s příslibem budoucí spolupráce.

Jana Burdová
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Mariánské Lázně spolupracují s šesti 
partnerskými městy napříč Evropou 
včetně jednoho na Blízkém východě. 
O základní komunikaci se stará KIS 
Mariánské Lázně s.r.o. (Infocent-
rum). Hlubší spolupráce na osobní 
bázi pak probíhá mezi jednotlivými 
spolky, sdruženími, školami, dobro-
volníky a nadšenci. 

Francie - Marcoussis:
Spolupráce založená na základě pev-
ného přátelství probíhá již od roku 
1990, smlouva o partnerství byla po-
depsána v roce 2005. Marcoussis je 
malé město 30 kilometrů jižně od Paří-
že a je známo hlavně jako centrum ra-
gby. Každým rokem vypraví obě města 
autobusy se zájemci, kteří jsou v part-
nerském městě ubytování v rodinách. 
Sudé roky jezdí mariánskolázeňští do 
Francie, v liché je tomu naopak. Letos 
bylo pro Francii a Marcoussis důle-
žité datum 11. listopadu, kdy uběhlo 
100 let od konce 1. světové války. Člá-
nek na toto téma najdete na předešlé 
straně.
Německo - Bad Homburg: 
Bad Homburg a Mariánské Lázně pojí 
přátelství již více 25 let – výročí jsme 
slavili v roce 2016. Vztahy jsou o to 
hlubší, že Bad Homburg přijalo velkou 
část mariánskolázeňských vysídlenců 
po roce 1945. Od té doby se rozrostla 
spolupráce kulturní, sportovní i spo-
lečenská. Velkou zásluhu na stávající 
spolupráci má hlavně naše gymnázi-
um a obchodní akademie, které spolu-
pracují s gymnáziem v Bad Homburgu. 
O rozvoj spolupráce se také velkou 
měrou stará badhomburský spolek 
pro partnerská města, který každo-
ročně vypravuje do Mariánských Lázní 
celý autobus zájemců. 
Německo - Weiden: 
Bavorské město jen několik kilometrů 
od Mariánských Lázní. Od roku 1990 
vznikla celá řada kontaktů a spoluprá-
ce v oblasti škol, kultury, hospodářství 
a turismu, které logicky vyústily k ofi-
ciálnímu uzavření partnerství mezi 
oběma městy v roce 2008. Letos se 
proto slavilo 10leté výročí, při jehož 
příležitosti věnovalo město Weiden 
Mariánským Lázním dřevěný vláček 
pro děti, který byl instalován v parku 

Partnerská města – souhrn událostí roku 2018

Prelát. Mariánské Lázně na oplátku 
darovaly městu Weiden šachový sto-
lek včetně dřevěných figur, který se 
nachází na náměstí Mariánské Lázně 
hned vedle mariánskolázeňské lavič-
ky. Kromě toho proběhly slavnostní 
koncerty ve spolupráci se Západo-
českým symfonickým orchestrem 
a německým Witt Choirem, a to na 
obou stranách. Zástupci Weidenu 
se také pravidelně zúčastňují oslav 
osvobození v květnu a zprostřed-
kovali nám úspěšnou spolupráci 
s americkou základnou v bavorském 
Grafenwoehru, díky níž mají každo-
roční oslavy důstojnou atmosféru.
Rusko - Nižnij Tagil:
Partnerství s tímto ruským městem 
na Uralu v oblasti Jekatěrinburg bylo 
uzavřeno již v 70. letech minulého 
století. Obnovení partnerských vta-
hů a jejich větší intenzita začala až 
v roce 2007 podepsáním první do-
hody. Od té doby probíhají vzájemné 
návštěvy kulturních a sportovních 
skupin obyvatel těchto partnerských 
měst a představitelé obou měst se 
střídají na vzájemných oficiálních 
návštěvách. Spolupráce také probíhá 
na úrovni škol.
Velká Británie - Malvern: 
Smlouva o partnerství s bývalým lá-

zeňským městem v okrese Worches-
tershire byla podepsána v roce 2012. 
Od té doby probíhá poměrně intenziv-
ní komunikace, která vyvrcholila letoš-
ní návštěvou zástupců Malvern včetně 
paní starostky u příležitosti oslav 200 
let lázeňství v Mariánských Lázních. 
Přátelé z Anglie nám k výročí věno-
vali pravou anglickou černou hrušeň, 
která je zasazena v parku naproti No-
vým lázním. Obraz historického mal-
vernského nádraží najdeme v Městské 
knihovně. A v létě jsme měli tu čest 
přivítat v ML malvernský pěvecký sbor 
The Hills Singers.
Izrael - Kirjat Mockin: 
Nejmladší partnerské město – smlou-
va podepsána v roce 2016. Spolupráce 
prozatím založena na výměnných ná-
vštěvách mezi žáky Základní umělecké 
školy Fryderyka Chopina a Hudební 
školou v Kirjat Mockinu. V roce 2017 
navštívil náš kytarový soubor své vrs-
tevníky v Izraeli a letos přijeli mladí 
muzikanti do Mariánských Lázní.
Itálie - Chianciano Terme: 
Smlouva o partnerství podepsána 
27. 5. 2000. Bohužel s tímto městem 
je spolupráce pouze formální a italští 
partneři na pravidelné pokusy o kon-
takt neodpovídají.

Marcoussis

Bad Hamburg

Weiden

Nižnij Tagil

Malvern

Kirjat Mockin
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Nevíte co nadělit blízkým 
pod stromeček?

Sháníte dárky na poslední chvíli 
nebo si jen zkrátka nejste jistí, čím 
potěšit své blízké? Přijďte si vybrat 
z naší nabídky...

Od 10. prosince opět začíná prodej 
předplatného na jaro 2019 do Měst-
ského divadla. Darujte tak svým blíz-
kým nezapomenutelný zážitek. Od 
února do června je opět připraveno 
5 divadelních titulů. Průkazka před-
platitele je přenostná a tak ji lze nejen 
darovat, ale i zapůjčit. Celý program 
předplatného naleznete zde 
Další možnost, jak obdarovat své 
blízké zážitkem, může být prostřed-
nictvím dárkové poukázky k výbě-
ru  vstupenek v hodnotě 200 Kč pro 
rok 2019. Poukázky lze využít ne-
jen na akce Městského divadla, ale  
i na jakékoliv jiné akce a představení, 
které se prodávají prostřednictvím in-
focentra (akce v sítích Ticket Art, Tic-
ket Portál, Ticket Stream, Karlovarská 
vstupenka, Plzeňská vstupenka). 

Infocentrum je v prosinci otevřené denně:
9.00 – 12.30,  12.30 – 18.00 hod.
Jinou otevírací dobu máme pouze v těchto dnech:

24. – 25.12. zavřeno
26.12.   14.00 – 17.00 hodin
31.12.   09.00 – 15.00 hodin
1.1. 2019  14.00 – 18.00 hodin
2. – 4.1. 2019 zavřeno (inventura)

Otevírací doba infocentra během prosince a svátků

Dále Infocentrum nabízí prodej dárko-
vých přemětů včetně kalendářů pro rok 
2019 s tématikou Mariánských Lázní. 
Nezapomeňte, že i drobnost může udě-
lat velkou radost. Navštivte nás na ad-
rese Hlavní 47, 353 01 Mariánské Láz-
ně a vyberte si z naší nabídky.

TIP NA VÝLET: Král je mrtev, ať žije Král!

V sobotu 15. prosince 2018 se koná již 38. ročník setkání s názvem "Nadílka 
u Krále smrků", které pořádá Klub českých turistů Mariánské lázně.

200 let starého velikána, který pamatoval založení Mariánských Lázní i jejich 
rozkvět skolila vichřice v únoru 2017. I přesto si mnozí turisté nenechají oblí-
bené předvánoční setkání ujít. 
K ležícímu smrku vyráží každý rok několik desítek účastníků z Mariánských 
Lázní, Lázní Kynžvart, z Velké Hleďsebe nebo Valů. Sraz u Krále je naplánován 
na 14.00 hodin. Rozloučení s turistickým rokem probíhá ve vánočním duchu, 
zpěvem koled, ochutnávkou cukroví, pitím horkých nápojů nebo předáváním 
dárků svým nejbližším.
Akce představuje také začátek novoroční sbírky v rámci akce "Novoroční čtyř-
lístek", ta vznikla v roce 2004 a tvoří ji čtyři novoroční dobré skutky:
 ▪ Překonej svou pohodlnost a jdi na Nový rok na výlet.
 ▪ Udělej radost někomu ze svého okolí a vezmi ho sebou.
 ▪ Projdi malý kousek vlasti a poznej tak kus přírody.
 ▪ Přispěj potřebným částkou od 20 Kč výše na konto pro podporu aktivit 
zdravotně handicapovaných spoluobčanů (přispět můžete přímo na účet č.:  
51-0938150237/0100)

Další neméně oblíbenou akcí Klubu českých turistů v rámci "Čtyřlístku" je No-
voroční výstup na Podhoru v úterý 1. ledna 2019. Na 847 metrů vysoký vrch vy-
ráží opět každý samostatně. Po přivítání nového turistického roku se lze cestou 
zpět občerstvit na návsi v obci Zádub v bývalé kovárně a po cestě do Závišína si 
prohlédnout nově opravený "Jetelový kříž".
Pro více informací můžete psát na:
 ▪ Milena Kafková, kafkova.milena@seznam.cz,
 ▪ Růžena Balatá, ribaml@seznam.cz,
 ▪ Jiří Černý, jcerny.ml@seznam.cz

Nezbývá nic jiného než si obléci dobré boty, teplé oblečení, vyrazit do přírody 
a popřát si turistickým pozdravem "Zdrávi došli!".
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4.12.2018, 18.00 
Městské muzeum 

VZDÁLENÝ SEN
Vernisáž výstavy Olgy a Josefa 
Vyleťalových , výstava potrvá do 6.1.2018.

5.12.2018, 19.30
Městské divadlo

JAZZOVÉ VÁNOCE
Předvánoční setkání kapely Dixieland 
Planá, plné krásné hudby a pohodové 
atmosféry.

5.12.2018, 19.30 
Společenský dům Casino

ZSO: BENEFIČNÍ KONCERT
Benefiční koncert vážné hudby pro Do-
mov pramen v Mnichově.

Kalendář akcí

Provozní doba
březen – říjen 
denně 9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor 
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 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"

Další akce naleznete na adrese:  
kalendar.marianskelazne.cz
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20.12.2018, 19.30 
Společenský dům Casino 

ZSO: „HVĚZDY NA DLANI“
Barokní árie pro kontratenor

23.12.2018, 14.30 
Anglikánský kostel 

CESTA K BETLÉMU
vánoční koncert souboru Marjánek

12.12.2018, 19.00 
Kino Slavia

ROHÁČI z Lokte
Adventní koncert oblíbené folkové 
skupiny

14.12.2018, 19.00 
Hotelová škola

PECHAKUCHA NIGHT
Večer prezentací, tentokrát zaměře-
ný na prezentující z ML.

16.12.2018, 10.00 – 17.00 
Kolonáda 

ČAJOKRÁSNÉ VÁNOCE 
S ALTERNATIVNÍ TRŽNICÍ
Celodenní program s živou hudbou 
na kolonádě

16.12.2018, 15.00 
Městské divadlo

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadelní zpracování legendárního 
večerníčku

19.12. 2018, 16.00 
Městská knihovna

CESTOVATELSKÁ  
PŘEDNÁŠKAÍ
Vánoční přednáška Petra Bořila.

BRUSLENÍ PRO 
VEŘEJNOST 
9.12.2018  Neděle  13.00 – 14.30
23.12.2018  Neděle  15.00 – 16.30
Vstupné:  Dospělí: 40,- Kč 
 Děti 7 - 15 let: 20,- Kč   
  Senior pas: 20,- Kč

ABO K2

9.12.2018, 20.00 
CLUB NA DVORKU

STO ZVÍŘAT
Mnoho lidí na podiu a mnoho energie, 
která působí na posluchače!

6.12.2018 - 9.12.2018 
Kolonáda

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ 
VÁNOČNÍ TRH 
Adventní festival s bohatým 
kulturním programem, čtyřdenní 
kulturně - společenská akce.

7.12.2018, 19.30 
Společenský dům Casino

ZSO:  „HVĚZDY NA DLANI“
LACO DECZI A CELULA NEW YORK
Koncert k významnému jubileu.

25.12.2018, 21.00 
Na Rampě 

THE WILD ROOTS  
& SEVENTH PASSION
Dvě kapely. Basa, kytara a bicí krát dva.

27.12.2018, 20.00 
Městské divadlo

TICHÁ NOC – STILLE NACHT
Vánoční nadílka hudebních dárků
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Vstupné zdarma | Změny v programu jsou vyhrazeny | Akce se koná za finanční podpory města Mariánské Lázně

Prodejní stánky s adventním zbožím a specialitami | Dobrostánek

Výtvarná výstava | Kolotoč | Kryté pódium s bohatým doprovodným

programem | Moderuje Alexandr Komarnický

ČTVRTEK 6.12.18

14.00 Cirkus Berto - netradiční cirkus tak trochu naruby

Herci Západočeského divadla Cheb

15.00 Vánoční zpívání s Petrem Baťkem a Jindřichem Skopcem

15.30 Mikulášská nadílka

17.00 Slavnostní zahájení trhu

17.15 Rozsvícení vánočního stromu

17.30 Dětský pěvecký sbor Canzona ZUŠ F. Chopina

18.00 Barbora Poláková Praha

PÁTEK 7.12.18

10.30 Bombarďák

Koncert pro děti i rodiče plný divokých písní

a ztřeštěných tanečků

12.00 Dětský pěvecký sbor ZŠ Úšovice

13.00 Soukromá ZŠ a RC Čtyřlístek

15.30 Vánoční Quintetus Cantorus Františkovy Lázně

16.30 Bombarďák

Koncert pro děti i rodiče plný divokých písní

a ztřeštěných tanečků

18.00 Pele Mele Quintet Mariánské Lázně

19.30 Dixieland Planá

SOBOTA 8.12.18

10.30 Dechový orchestr mladých a mažoretky ZUŠ F. Chopina

11.30 Folklórní soubor Rozmarýnek ZUŠ F. Chopina

13.00 Kvintetky vokální seskupení Chrudim

14.30 Folklórní soubor Marjánek Mariánské Lázně

15.30 Adventní koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie

účinkují: Sandra Biňovcová - housle, Petr Čech

- klarinet, Lenka Čechová - varhany

16.00 Hlasoplet vokální skupina Plzeň

17.00 Andělská přání Kosáci z Plané

18.00 Emma Smetana Praha

19.30 TheWild Roots Lázně Kynžvart

NEDĚLE 9.12.18

11.00 Kopretinky z Jihu Mariánské Lázně

12.00 Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně

13.00 Junior Dixieland ZUŠ F. Chopina

14.00 Dance StudioWanted Mariánské Lázně

15.00 Levoruký Eda a Kujme pikle o Vánocích

písničky z českých pohádek a filmů, Karlovy Vary

16.00 NBS saxofony, Jazz, ZUŠ F. Chopina

17.00 Megafon Vokální skupina, Brno

6.–9.12.2018

Kolonáda

13.
Mariánskolázeňský

vánoční trh



PONDĚLÍ 24. 12. 2018 
Vigilie ze slavnosti Narození Páně

ÚTERÝ 25. 12. 2018 
Slavnost narození páně

STŘEDA 26. 12. 2018 
Svátek svatého Štěpána

ČTVRTEK 27. 12. 2018 
Svátek Jana Evangelista

PÁTEK 28. 12. 2018 
Svátek svatých Mláďátek

SOBOTA 29. 12. 2018 
Pátý den v oktávu

24.12. 2018, 14:00  
kaple sv. Anny, Stará Voda
24.12. 2018, 15:30  
kostel sv. Víta, Trstěnice
24.12. 2018, 16:30 
kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart
24.12. 2018, 22:00  
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
24.12. 2018, 22:00  
kostel 14 svatých pomocníků, Tři Sekery
24.12. 2018, 24:00  
kostel sv. Antonína, Úšovice

25.12. 2018, 8:30 
kostel sv. Antonína, Úšovice
25.12. 2018,  8:30 
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe
25.12. 2018, 10:15 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
25.12. 2018, 14:30 
kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart

27.12. 2018, 10:00  
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

28.12. 2018, 10:00 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

26.12. 2018, 8:30 
kostel sv. Antonína, Úšovice
26.12. 2018, 8:30 
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe
26.12. 2018, 10:15 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

29.12. 2018, 10:00 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

NEDĚLE  30. 12. 2018  
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

30.12. 2018, 8:30 
kostel sv. Antonína, Úšovice
30.12. 2018, 8:30 
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe
30.12. 2018, 10:15 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
30.12. 2018, 14:30 
kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart

PONDĚLÍ 31.12. 2018 
Poděkování na závěr roku

31.12. 2018, 17:00 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

ÚTERÝ 1. 1. 2019  
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

1.1. 2019, 8:30 
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe
1.1. 2019, 10:15  
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

ADVENTNÍ KONCERT 1. 
Neděle 02.12.  2018, 14:45 
Kostel svaté Anny, Velká Hleďsebe
Účinkují: žáci ZUŠ F. Chopina ML
ADVENTNÍ KONCERT 
Sobota 08.12. 2018, 15:30  
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ML
Komorní a varhanní skladby mistrů 
17. a 20. stol., účinkují: S. Biňovcová, 
P. Čech, L. Čechová
ADVENTNÍ KONCERT 2. 
Neděle 9.12. 2018, 14:45 
Kostel svaté Anny, Velká Hleďsebe
Komorní a varhanní skladby mistrů 
17. a 20. století, účinkují: S. Biňovcová, 
P. Čech, L. Čechová, D. Hladíková
ADVENTNÍ KONCERT 3. 
Neděle 16.12. 2018, 14:45 
Kostel svaté Anny, Velká Hleďsebe
na závěr přivítání Betlémského světla
„PŮLNOČNÍ“ MŠE SVATÁ 
Pondělí 24.12. 22:00 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ML
Adam Michna z Otradovic, Účinkují: 
T. Tolstova, L. Řezníčková, R. Hažva, R. 
Hažva, P. Čech, A. Bauerová, L. Čechová 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Úterý 25.12. 14:45 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ML
Koledy a varhanní pastorely, účinkují: 
P. Čech, L. Čechová

ADVENTNÍ KONCERTY 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo přivezou skauti v neděli 16. prosince, vlak přijíždí v 15:07. Může-
te si pro něj přijít na nádraží do 15:15 nebo do kostela sv. Anny ve Velké Hleďsebi, 
kam bude doneseno na závěr adventního koncertu.
Světlo bude dále uchováváno ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v ML, kde 
si ho můžete vzít od 17. do 24. prosince: vždy po skončení bohoslužeb

• v sobotu a v neděli odpoledne od 14:30 do 16:30 hodin
• v pondělí 24. prosince odpoledne od 15:30 do 17:30 hodin
• V kostele sv. Antonína v Úšovicích si můžete vyzvednout Betlémské světlo neděli 23. 

prosince po mši svaté.

Přehled bohoslužeb a adventních koncertů
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ADVENTNÍ
KOMENTOVANÉ

PROHLÍDKY

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

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

www.marianskelazne.cz/prohlidky

Bude vás 
provázet Mikuláš, 
anděl nebo čert? 
Poznejte historii, 
tradice a vánoční zvyky 
v lázních před 200 lety. 

01.12. 2018 od 17:00
08.12. 2018 od 15:30
15.12. 2018 od 12:30


