KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED

LEDEN
●

●

●

Novoroční výstup na Podhoru
tradiční turistická akce Klubu českých turistů,
cíl u vysílače v sedle pod vrcholem Podhorního vrchu
Okolo Mariánskolázeňských pramenů
veřejný závod v běhu na lyžích volnou technikou pro turisty,
rekreační běžce a výkonnostní lyžaře
Open Mariánské Lázně
mezinárodní šachový festival pro profesionální hráče i diváky, turnaje velmistrů

ÚNOR
●
●
●

●

FIS Evropský pohár ve snowboardingu
souboje v paralelních slalomech ve Skiareálu Mariánky
Masopustní lázeňský fašank
vystoupení maškar a hudebníků, společné oslavy masopustu na kolonádě
Filmový festival Expediční kamera
přehlídka těch nejlepších filmů o dobrodružství, expedicích,
extrémních zážitcích a divoké přírodě
O pohár Mariánských Lázní
soutěžní výstava plastikových modelářů

BŘEZEN
●
●
●
●

Auto Musil Snow Hill Open
veřejný závod ve slalomu ve Skiareálu Mariánky
Snowboard Cup Mariánské Lázně
veřejný závod ve slalomu pro muže, ženy i děti od 10 let
Setkání příznivců Slavkovského lesa
tradiční podvečer s několika přednáškami o novinkách ve Slavkovském lese
Marjánkovské jarnění
velikonoční zvyky, masopustní veselí, jidáše, malování vajíček,
pletení pomlázek, tanec

DUBEN
●

Pálení čarodějnic na Krakonoši
krakonošské pálení čarodějnic s opékáním buřtů, dětským divadlem
a soutěží dětských masek

●
●

International kickboxing tournament
turnaj pro muže, ženy i děti od 10 let
Slavnostní zahájení Zpívající fontány
tradiční jarní otevírání provozu fontány po zimní přestávce

KVĚTEN
●

●

●

●
●
●
●

Vítání ptačího zpěvu
vycházka za ptačími hlasy spojená s odchytem do sítí
a doprovodnými hrami pro děti
Oslavy osvobození
vzpomínková akce, při které si připomínáme osvobození našeho města
americkou armádou
Zahájení lázeňské sezóny
tradiční městské slavnosti s bohatým programem, svěcení pramenů,
Švihácká cyklojízda
Evropská série veteránů a Mezinárodní mistrovství ČR
jediná dlouhá plochá dráha v České republice z roku 1922
Festival porozumění
příležitost k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení
Jarní trojúhelník
závody v orientačním běhu pro každého
Krajem léčivých vod a otevírání rozhledny na Panském vrchu
tradiční turistické akce Klubu českých turistů

ČERVEN
●
●

●

●
●

Mariánskolázeňské hádankářské slavnosti
řešení křížovek, hádanek a logických úloh o poháry města Mariánské Lázně
FIM Mistrovství světa na dlouhé ploché dráze
jeden ze závodů Finále Mistrovství světa na dlouhé ploché dráze s dlouholetou
úspěšnou tradicí
Rozhledny v pohybu: Hamelika třikrát jinak
ideální možnost spojení sportování s rodinným výletem, poznávání rozhleden,
soutěže pro děti
Indiánský den
zábavné odpoledne ke dni dětí plné soutěží, úkolů a legrace
Jazzové lázně
mezinárodní hudební festival na kolonádě otevřený pro všechny milovníky
jazzu

www.marianskelazne.cz

ČERVENEC
●
●
●
●
●
●
●

Kapsa plná pohádek a letní divadelní dílna Kapsička
pohádkový festival pro malé i velké diváky a herce
Kinematograf bratří Čadíků
projekce českých filmů pod širým nebem
Memoriál Hany Trejbalové a Jarise Alexy
atletické závody za účasti špičkových českých atletů
Spa Run Mariánské Lázně
běžecký závod městem pro všechny věkové kategorie
Sraz historických vozidel
přehlídka historických vozů v areálu Arniky v centru města
Grand Prix Mariánské Lázně
turnaj trojic v pétanque u Ferdinandova pramene
Okolo Mariánských Lázní
mezinárodní silniční cyklistický závod

SRPEN
●
●
●

Chopinův festival
mezinárodně uznávaný festival, jednou za 2 roky rozšířen o klavírní soutěž
MTB Tour Mariánské Lázně
cyklistický závod pro všechny věkové kategorie
Chodovar pivní míle
originální závod je určen pro všechny, kdo mají rádi zábavu,
recesi a dobré pivo

ZÁŘÍ
●
●
●

●

Mariánský podzim
mezinárodní folklorní festival plný barev, veselé nálady a energie
Dny evropského dědictví
veřejnosti se otevírají brány nejzajímavějších památek
Svatováclavské setkání lidí dobré vůle
akce pořádaná ke státnímu svátku, kterým si připomínáme patrona
českých zemí sv. Václava
Výstava hub
tradiční výstava živých hub na Správě CHKO Slavkovský les

INFORMACE

Infocentrum města Mariánské Lázně
Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420/354 622 474

e-mail: infocentrum@kisml.cz
www.muml.cz

ŘÍJEN
●

●
●

●

●

Lázeňský festival jablek
oslava podzimní sklizně na kolonádě, výstava regionálních odrůd ovoce
a zahrádkářských výpěstků
Goethův podzim
literární festival Mariánské Lázně
Den architektury
celorepublikový festival architektury - poznejte jedinečnost
mariánskolázeňských domů
Vznik samostatného československého státu
vzpomínková akce u příležitosti oslav vzniku Československého státu,
lampionový průvod
Slavnostní ukončení provozu Zpívající fontány
přehlídka skladeb na rozloučenou s letní sezónou fontány

LISTOPAD
●

Snow Film Fest
promítání filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu
a dalších adrenalinových sportech

PROSINEC
●
●

Nadílka u Krále smrků
tradiční akce Klubu českých turistů
Mariánskolázeňský vánoční trh
adventní zvyky, čertovské a vánoční pohádky, rozsvěcení vánočního stromu
a další program

Změna v termínech konání jednotlivých akcí vyhrazena!
Konání sportovních akcí v zimních měsících závisí na množství sněhu!

Přesné termíny, kontakty na pořadatele a další akce
naleznete na webu města v kalendáři akcí:

www.marianskelazne.cz
(kalendar.marianskelazne.cz)

Mariánské Lázně jsou součástí nadnárodní sériové nominace
Velkých lázní Evropy na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO - Great Spas of Europe.

www.marianskelazne.cz

