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

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., který v loňském 
roce zřídil Karlovarský kraj, má zbrusu nové logo

Zástupci institutu uspořádali nejprve 
školní kolo soutěže, v němž bylo vybráno 
5 studentských návrhů hodnocených od-
bornou porotou.  „Soutěžící měli za úkol 
přemýšlet i nad tím, aby se v logu odrazi-
ly mimo jiné cíle začínající instituce, tedy 
věda, výzkum, vzdělávání a zejména roz-
voj a propagace lázeňství. Proto se mezi 
hodnocenými návrhy objevily motivy 
stylizované baňky, cesty za poznáním, 
listu jako symbolu přírody, stylizovaného 
písmene „I“ či lázeňského pohárku. Pře-
kvapením pro nás byla vysoká výtvarná 
úroveň a propracovanost jednotlivých 
verzí i dobře připravené prezentace,“ 
upřesnil uvolněný zastupitel Karlovarské-

V soutěži o jeho podobu zvítězil Karel Antonín Kalvas, student třetího ročníku 
oboru grafický design Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklář-
ské v Karlových Varech. Logo ztvárňuje stylizovanou baňku, jež v sobě ukrývá 
třetí rozměr.

Fryderyk Chopin by letos 
oslavil 210 let
Fryderyk Franciszek Chopin, 
francouzsky Frédéric François 
Chopin byl geniální polský kla-
vírista, který navštívil Marián-
ské Lázně v létě roku 1836. Slav-
ný „básník klavíru“ se narodil 
22. února 1810. 

Mariánské Lázně si připomínají Cho-
pina na každém kroku. Na Hlavní 
třídě stojí dům Chopin (dříve U bílé 
labutě), kde Chopin při svém poby-
tu bydlel. Jeho pobyt zde připomíná 
pamětní tabule a památník se stálou 
expozicí. V parku před Společenským 
domem Casino stojí Chopinův pa-
mětní kámen z roku 1960, v lázeň-
ské čtvrti se nachází Chopinova uli-
ce a Chopinovo jméno nese i místní 
Základní umělecká škola Fryderyka 
Chopina. Společnost Fryderyka Cho-
pina pořádá již 60 let každý rok Cho-
pinův festival.
Památník Fryderyka Chopina je ote-
vřen od dubna do října vždy v úterý 
a ve čtvrtek. Nenaplněnou lásku Fry-
deryka Chopina si můžete připome-
nout při komentovaných prohlídkách 
„Milostná setkání v Mariánských 
Lázních“. 

ho kraje Vojtěch Franta.
Z pohledu originality, grafického řešení 
i širokého použití ve vizuálu organizace 
byl nakonec nejlépe hodnocen návrh 
Karla Antonína Kalvase. Všichni fina-
listé obdrželi věcné ceny, vítěz dostal 
navíc i finanční odměnu. Logo nyní 
bude institut používat při prezentaci 
a propagaci své činnosti.
Posláním Institutu lázeňství a balneo-
logie je prokázat účinky lázeňské léčby 
na lidský organismus, ale bude se také 
snažit prosazovat existenci vysoké školy 
zaměřené na lázeňství v regionu. 

zdroj: Karlovarský kraj
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Komentované prohlídky vstupují do své třetí sezóny

Pojďte s námi na některou ze speciálních 
prohlídek a s našimi erudovanými prů-
vodci prozkoumejte sochy, památníky či 
pamětní desky, poznejte léčivé prameny 
i nejvýznamnější místa lázní, poslech-
něte si historky o zamilovaných párech, 
seznamte se s historií židovské komunity 
nebo načerpejte klid a sílu v lázeňských 
lesích.
Nevíte, jaký program vymyslet pro děti? 
Pak určitě využijte dětskou trasu s mari-

Chcete se dozvědět něco nového, zajímavého, pikantního či tajemného z historie Mariánských Lázní? Infocentrum města 
Mariánské Lázně pořádá každý čtvrtek a sobotu tematické komentované prohlídky. 

ánskolázeňskými veverkami. Veverek 
je v lázeňských parcích spousta a dvě z 
nich – Karolínu a Rudu - jsme povýšili 
na dětské průvodce. V rámci projektu 
Ruda & Karolína jsou k dispozici dva 
okruhy. „Za poznáním s Karolínou“ 
pro malé děti, předškoláky a prvňáčky 
a „Rudolfova tajná mise“ pro starší děti. 
Oba okruhy jsou označeny obrázkem 
Karolíny a Rudy a děti tak mohou za 
pomoci dospělých sami luštit zadané 

úkoly. Po správném vyluštění pak dosta-
nou v infocentru dárek.
Připravujete školní výlet nebo výchov-
né odpoledne? 
Vydejte se na Stezku spisovatelů. Naučná 
trasa s 11 panely vás seznámí se slavnými 
osobnostmi literatury, které se pojí k Ma-
riánským Lázním. Můžete si vybrat ze 
tří kategorií kvízů. Za správně vyluštěný 
kvíz odevzdaný v infocentru čeká luštite-
le odměna. 

Další informace na :
www.marianskelazne.cz/prohlidky
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Arnold Heymann se narodil ve městě 
Graz ve Štýrsku v rodině známého ví-
deňského stavbyvedoucího Arnolda Hey-
manna, vyrostl však ve Vídni. Již v 25 le-
tech byl samostatně výdělečně činný. Za 
svůj život postavil 250 objektů - obytných 
a obchodních domů, paláců, nádherných 
vil, škol a hotelů. Heymannovy stavby se 
vyznačují bohatou výzdobou a charakte-
rizují výstavbu v Mariánských Lázních 
v posledních desetiletích 19. století. Hey-
mann stavěl z počátku v přísně historizu-
jících slozích, poté se obrátil k novobaro-
ku, secesi a nakonec i neoklasicismu. 

V Mariánských Lázních můžeme ně-
které z jeho děl obdivovat ještě dnes: 
Hotel New York (dnešní Polonia), 
Hotel Fürstenhof (dnešní Bohemia), 
Grand Hotel Ott (dnešní Pacifik), Hotel 
Weimar (dnešní Kavkaz), Hotel Stern 
(dnešní Hvězda), Hotel Esplanade, 
Hotel Rübezahl (Krakonoš, dnes opět 
Rübezahl), Hotel Skt. Hubertus (bu-
dova vedle Esplanade), bankovní dům 
Singl (dnešní Merkur).

Zdroj: Hamelika.cz
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150 let od narození Arnolda Heymanna

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.  

Díl druhý: Hotel 
Fürstenhof
Hotel Fürstenhof neboli Knížecí 
dvůr si objednal hoteliér Emil Ba-
ruch, který chtěl, aby budova upro-
střed lázní byla reprezentativní 
a monumentální. Hotel se stavěl 
v letech 1904 – 1905 a byl otevřen 
o sezóně 1905. Emil Baruch měl 
obrovské plány. Chtěl propojit svůj 
nový hotel se svým jiným hote-
lem – New Yorkem, dnešní Poloniií 
a dalšími domy v ulici v jeden velký 
areál, který by sloužil jako centrum 
kultury a místo pro sympozia, kon-
ference a sjezdy. Chtěl tak překonat 
tehdejší klášterní kursál (Casino). 
Plán zdržovala překážka v podo-
bě odkoupení dvou domů ležících 
mezi Polonií a Bohemií. Když už se 
zdálo, že je vše vyřešené, schylova-
lo se k druhé světové válce. Baruch 
všechny své majetky prodal a odjel 
do USA. Hotel Fürstenhof dostal 
po válce jméno Brodway, následně 
ROH Antonín Zápotocký a nakonec 
po roce 1990 Bohemia. 

Komentované prohlídky
Pojďte s námi na prohlídku po ar-
chitektonických skvostech Marián-
ských Lázních. Speciální prohlídka 
se koná každý měsíc, sraz v Turis-
tickém informačním centru, Hlavní 
47. Konkrétní termíny najdete na:
www.marianskelazne.cz/prohlidky
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Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města  
Mariánské Lázně v roce 2019

Podle údajů Českého statistického 
úřadu přijelo v roce 2019 do Mari-
ánských Lázní 292 962 hostů, z toho 
207 836 hostů bydlelo v lázeňských 
zařízeních. Průměrná délka pobytu 
v Mariánských Lázních je 4,8 noci, 
u lázeňských zařízení 5,7 nocí. Čes-
kých hostů přijelo 32%, zahranič-
ních 68%. 

Mezi zahraničními hosty dominuje Ně-
mecko (62%), následováno Ruskem (8%), 
Tchaj-wanem (7,6%) a Čínou (5%). Další 
národnosti, které se stabilně objevují ve 
statistikách, jsou zejména Rakousko, Iz-
rael, Slovensko, Nizozemsko, Ukrajina, 
Polsko a Francie. 

Návštěvnost městského infocentra v roce 2019
Městské infocentrum navštívilo v roce 
2019 137 093 zákazníků, což představuje 
meziroční pokles 10%. Češi tvořili 42% 
podíl (57 071), cizinci tvořili 58% přícho-
zích (80 022). 

Statistiky
Statistiky návštěvnosti města a Měst-
ského infocentra naleznete na webu:
www.marianskelazne.cz/pro-media/
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Máte-li chuť zúčastnit se pravé chod-
ské zabijačky, pak rozhodně nepro-
marněte šanci a 7. března 2020 se 
vydejte do Chodové Plané. Pochut-
návání na zabijačkových dobrotách 
zpestří průvod masek za doprovodu 
dechovky. Vepřové hody si užijete 
v restauraci Stará Sladovna.

Zahájení prodeje zabijačkových specialit 
proběhne v sobotu v 10:00 hodin, kdy se 
otevřou dveře restaurace Stará Sladovna.
Fanoušci tradičního pivovarnictví by 
neměli chybět při rituálu cejchování piva, 
které proběhne od 12:00 do 13:00 hodin. 
Jedná se o starý obyčej, kdy zruční kováři 
rozžhaveným kusem železa ohřívali 
studené pivo. Dělo se tak samozřejmě 
v zimě, když si chtěli pivo trochu ohřát. 
Šli na to tak, že si ve výhni ohřáli 
kovovou tyč a pivo si pak vyhřáli. Zážitek 
z pití ocejchovaného piva je mimořádně 
silný - pijete přes skoro vařící pěnu 

Už jste navštívili?
ledové pivo. Hlavně u černého piva 
má toto počínání další efekt, a  to, že 
slad zkaramelizuje a pivo získá výrazné 
aroma. Takže se neošívejte a ochutnejte 
pivo s horkou pěnou!
Úderem 13. hodiny započne 
odpolední program - veselý průvod 
masek Chodovou Planou s dechovou 
kapelou Daliborka. Maškary vyjdou 
od ZŠ Chodová Planá, před restaurací 
Stará Sladovna se budou vyrábět 
zabijačkové produkty. Ve 14:00 začnou 
ve Sladovně zabijačkové hody a pít 
se bude k  této příležitosti speciálně 
vyrobené "zabijačkové pivo 13°". 
K ochutnání bude na čepu i k nákupu 
s  sebou. V  rámci odpoledního 
programu jsou přichystány soutěže 
o sladké ceny a koblihy pro děti. Vše se 
bude dít před restaurací Stará sladovna. 

zdroj: kudyznudy.cz

Pravé vepřové hody v Chodové Plané

Pivovar a pivní lázně
Opravdovou raritou pro milovníky 
piva a odpočinku jsou pivní lázně 
v pivovaru Chodová Planá. Ori-
ginální lázeňská terapie využívá 
kombinací blahodárných účinků 
teplé minerální vody, tmavého kou-
pelového piva, sušených bylinek 
a klasické i speciální masáže.
Překrásný historický areál pivo-
varu je vyhledávaným turistickým 
místem. Svým návštěvníkům nabízí 
atraktivní prostředí stylové restau-
race situované v části skalního la-
byrintu pivovarských sklepů, malé 
pivovarské muzeum, wellness ho-
tel U Sládka s originálními pivními 
lázněmi nebo restauraci a beerra-
rium v historické budově sladovny.

www.chodovaplana.info

http://www.chodovaplana.info/?t202id=1177&t202kw=chodovar&gclid=Cj0KCQiAhojzBRC3ARIsAGtNtHWkKRIH3tUX62OZAmwRS0cq8j9WHN3TADN4F6pjuK4yAnVeN4LmwNAaAjRYEALw_wcB


3.3. – 5.4. 2020
Městské muzeum 

KLUB VÝTVARNÍKŮ  
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Výstava místních výtvarníků

6.3.2020 19:30 
Společenský dům Casino

ZSO: „HVĚZDY V LÁZNÍCH“
Koncert Západočeského symfonické-
ho orchestru
akordeon – Alexandr Yasinski
dirigent – Michael Roháč

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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11.3.2020 17:00 
Kino Slavia 3D

V SÍTI
Dokument, ČR, 2019, 90 min., 12+

11.3.2020 19:30
Městské Divadlo

BEATLES VE FRAKU
Koncert k výročí světoznámé skupiny  
v podání smyčcového kvarteta.

13.3.2020 19:30
Společenský dům Casino

SYMFONICKÝ KONCERT
Koncert Západočeského symfonického 
orchestru ve spolupráci s katedrou 
dirigování HAMU Praha

14.3.2020 18:30 
Společenský dům Casin

Společenský ples sportovců
Ples sportovců s vyhlášením nejlepších 
sportovců města Mariánské Lázně

16.3.2020 19:30 
Kino Slavia 3D

DOKONALÝ PACIENT
Strhující příběh o největším právním 
skandálu ve švédské historii

18.3.2020 19:30
Městské Divadlo

PERLY SVĚTOVÉ OPERETY
Náhrdelník z perel světové operety 
navlékne Trio Harmonie.

19.3.2020 19:30
Městské Divadlo

ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská komedie v podání Divadla 
lidové tvorby Mariánské Lázně.

20.3.2020 18:00 
Společenský dům Casino

KONCERT MLADÝCH TALENTŮ
Koncert Západočeského symfonické-
ho orchestru ve spolupráci se ZUŠ F: 
Chopina Mariánské Lázně

21.3.2020 19:00 
Společenský dům Casino

Jarní ples Akordeonového 
orchestru
21. tradiční Jarní ples

23.3.2020 19:30
Městské Divadlo

KOČKA V OREGANU
Konverzačně – situační komedie divadla 
Kalich

25.3.2020 19:30
Městské Divadlo

KDYŽ MOZART POTKÁ 
STRAUSSE
Účinkuje Orchestr PRAGUE OPERA 
COLLEGIUM

27.3.2020 19:30
Společenský dům Casino

ZSO: „HVĚZDY V LÁZNÍCH“
harfa – Kateřina Valášková
trombón – Barbora Kolafová
dirigent – Martin Peschík

29.3.2020 19:30
Kino Slavia 3D

3BOBULE
3. díl úspěšné české komedie
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Ramba, Lu-
káš Langmajer, Marián Roden, Miroslav 
Táborský, ad.

ABO 6

PŘEDPLATNÉ

ABO 7

7.3.2020 19:00
Chateau Monty SPA Resort

SPOLEČENSKO -  
SPORTOVNÍ PLES
Ples Dance studia ‚‚Wanted‘‘ a Ravana Gym

9.3.2020 19:30 
Městské Divadlo

KOUZELNÁ VYHLÍDKA
Čtyři prolínající se příběhy hudební 
komedie

7.3.2020 10:00 
Hotelová škola

O POHÁR  
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstava plastikových 
modelářů
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Podrobný program
Zahájení ZDE
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