
Informace z infocentra
Do Mariánek s mobilním průvodcem #3

Plánujete výlet do Mariánek a chcete se připravit dopředu? Chcete mít na programu i prohlídku města, ale nehodí se 
vám čas či téma prohlídky s živým průvodcem? Nebo si naopak chcete dopředu nastudovat, co nesmíte při pobytu v lá-
zeňském městě minout? Není nic lehčího než si stáhnout do svého chytrého mobilu chytrého průvodce.
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

V našem průvodci najdete přehledně 
17 míst, která byste neměli při návště-
vě lázní minout. Můžete si je zobrazit 
na mapě, přečíst si o nich informace 
a naplánovat si, která z nich určitě 
chcete vidět. Samozřejmě si můžete 
rovnou pustit audio a při něm si tře-
ba prohlížet fotografie a naladit se na 
cestu 
Když si vyberete některou z tema-
tických prohlídek, objeví se další 
zajímavá místa, se kterými vás se-
známíme pouze v rámci vybrané pro-
hlídky. Máme jich pro vás připraveno 
15 a dnes vás pozveme na novinku 
v naší nabídce – prohlídku po architek-
tonických skvostech, která je určená 
nejen pro odborníky, ale i pro milovní-
ky historie. Hledejte v seznamu název 
„Architektura v průběhu století anebo 
co nám zbylo po předcích“. 
Na prohlídce je 18 zastavení na při-
bližně dvou kilometrech. Na procház-
ce obejdete centrum města, délka 
prohlídky však záleží na tom, jak moc 
se necháte vtáhnout do historie. Náš 
průvodce vás seznámí s nejslavnějšími 
architekty a domy, které postavili, ale 

i s jejich majiteli, investory a provo-
zovateli. Dozvíte se, kdo se kde na-
rodil, jak ovlivnil rozvoj města a jací 
slavní hosté jeho dům navštívili. 
Objevíte množství stavebních stylů 
a jejich vývoj v průběhu dvou století. 

Zjistíte, jak vypadala zástavba města, 
jak fungovalo ubytování hostů, slu-
žebnictva i ustájení koní. Můžete po-
rovnávat historické fotografie s jejich 
současnou podobou a představovat si 
čilý ruch minulého století.  

Chcete se také dozvědět něco nového z poutavého vyprávění o slavných 
počátcích světoznámých lázní? Seznamte se s naším průvodcem ZDE 
a připravte se na svou dovolenou či výlet v Mariánských Lázních. 
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Infocentrum získalo známku Q - "Pečujeme o kvalitu"

Turistické informační centrum získalo známku Q - "Pečujeme o kvalitu", kterou vydává agentura CzechTourism ve 
spolupráci s Českou unií cestovního ruchu. Certifikát mohou získat profesionálové v cestovním ruchu za jejich klient-
skou vstřícnost a neustálé budování kvality svých služeb.

známka Q je schopna také podpořit 
konkurenceschopnost Česka jako 
významné turistické destinace. Jde 
o vodítko pro výběr poskytovatelů 
služeb, které už funguje v řadě států, 
například ve Francii, Švýcarsku, Špa-
nělsku či Německu“.

„Jsem rád, že se nám podařilo ve spo-
lupráci s agenturou CzechTourism 
vytvořit novou značku kvality, která 
pomůže nejen podnikatelům, ale i spo-
třebitelům,“ říká Kamil Schaumann z 
řídícího centra kvality České unie ces-
tovního ruchu a dodává: „Myslím, že 

Nová značka Q volně navazuje na 
Český systém kvality služeb, který 
představoval systémové řízení kvality 
služeb v České republice. Tento velmi 
zjednodušený model si dává za úkol 
přispět organizacím dosáhnout vyš-
ší spokojenosti zákazníků a podpořit 
konkurenceschopnost České republi-
ky jako turistické destinace.
Mariánskolázeňské infocentrum se tak 
zařadilo mezi více než 250 subjektů po 
celé ČR. Certifikát má platnost 3 roky 
a pro držitele znamená nejen příleži-
tost zviditelnit se na portále kudyznu-
dy.cz agentury CzechTourism, ale také 
návod, jak zvýšit spokojenost návštěv-
níků a dalších uživatelů služeb v ces-
tovním ruchu.
O Známku Q lze požádat zapojenou 
profesní asociaci. Aktuálně jich je de-
vět, konkrétně: Asociace cestovních 
kanceláří ČR, Asociace českých ces-
tovních kanceláří a agentur, Asociace 
lanové dopravy, Asociace turistických 
informačních center, Asociace bazé-
nů a saun ČR, Asociace kempů ČR, 
Svaz venkovské turistiky a agroturis-
tiky, Český spolek horských průvodců 
a Česká komora fitness.

https://www.marianskelazne.cz/zahajeni-lazenske-sezony-1/5841/?dateId=30275
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Oslavte s námi Světový den vody. Kde? V Mariánských Lázních!

V České republice spotřebujeme průměrně 120 litrů čisté vody na osobu denně. Přitom na světě více než miliarda lidí 
trpí nedostatkem pitné vody nebo nemá přístup k vodě. Na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale 97,5 % 
této vody je příliš slané nato, aby se dala použít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, 
z kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu.

ho zrychleného způsobu života, zvýšit 
si imunitu a zamyslet se nad tím, co 
vlastně nezbytně ke svému životu po-
třebujeme. 
Díky chemické rozmanitosti zdejších 
pramenů jsou Mariánské Lázně vhod-
né k léčbě velkého spektra nemocí 
a tvoří základ lázeňské péče. Přehled 
nemocí, které místní prameny léčí 
můžete přehledně najít ZDE. Prameny 
Aqua Maria, Rudolfův a Ferdinandův 

jsou dokonce stáčeny do lahví a můžete 
je koupit v místním infocentru.
Malebnou lázeňskou atmosféru dokre-
slují kolonády a altány, které jednotlivé 
prameny zastřešují. 
Projděte si Mariánské Lázně s naším 
audio průvodcem a vezměte si s sebou 
lázeňský pohárek. Voda v Mariánských 
Lázních je zatím stále dostupná pro 
všechny.  Audioprůvodce ke stažení ZDE 

Světový den vody připadá na 22. bře-
zen již od roku 1993. Mariánské Lázně 
mají to štěstí, že byly obdarovány tímto 
nepostradatelným zdrojem života v ne-
obvyklém množství ať už ve formě mi-
nerálních pramenů, kyselek a studánek 
či mokřadů a potoků, které najdeme 
v samotném městě i v okolní krajině. Na 
vlastní oči tak můžeme vidět zdroje pit-
né vody při procházkách přírodou, které 
jsou možností, jak se vymanit z dnešní-

SPECILNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KE DNI VODY
Oslavte s námi Světový den vody ve středu 22. března od 15:30 hodin.
V letošním roce se TIC Mariánské Lázně připojilo speciální komentovanou 
prohlídkou k oslavám Světového dne vody. Místní léčivé prameny jsou tím 
nejcennějším, co Mariánské Lázně nabízejí. Ve městě a okolí jich vyvěrá více 
jak 40. Těsné sousedství velmi rozdílných pramenů je geologickou zvláštností. 
Díky tomu nabízejí Mariánské Lázně pestrou indikaci lázeňské péče. Vydejte 
se po stopách nejvýznamnějších léčivých pramenů a seznamte se s malebnou 
lázeňskou atmosférou našeho města s průvodkyní, paní Ing. arch. Ludmilou 
Míkovou.

Více informací zde

https://www.marianskelazne.cz/o-meste/prameny/
https://www.smart-guide.org/destinations/cs/marianske-lazne/
https://www.marianskelazne.cz/svetovy-den-vody23/
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Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Mariánské 
Lázně v roce 2022

Podle údajů Českého statistického úřa-
du přijelo v roce 2022 do Mariánských 
Lázní 254 524 hostů, což je o téměř sto 
tisíc více než v roce 2021.

Z těchto příjezdů se 197 041 uskuteč-
nilo v lázeňských zařízeních. Hosté ve 
městě strávili celkem 1 074 186 nocí 
(2021 694 947 nocí) s průměrnou dél-
kou pobytu 4,2 noci, v lázeňských zaří-
zeních 4,7 nocí. 
Přibližně polovina hostů v Mariánských 
Lázních byla českých (134 502 hostů = 
53 % všech příjezdů) a 73 % z nich se 
ubytovalo v lázeňských zařízeních. Ve 
městě strávili 541 320 nocí, průměrně 
tedy strávili ve městě 4 noci, v lázních 
pak necelých 5 nocí. Meziročně tvoří ná-
růst českých hostů +18 %. 
Celkově se návštěvnost proti roku 2021 
zlepšila o 65 %, stejně jako počet přeno-
cování (+55 %). Délka pobytu se mírně 
snížila. Výrazný nárůst příjezdů i přeno-
cování vidíme u zahraničních návštěv-
níků (+196 %). V rámci Karlovarského 
kraje tvoří návštěvnost Mariánských 
Lázní 36 % všech příjezdů. Více ke sta-
tistikám Karlovarského kraje zde 
V návštěvnosti dominuje Německo 
(74 % všech nerezidentů), následováno 
Slovenskem (3,4 % příjezdů, + 119 % 
meziročně) a Rakouskem (2,5 % příjez-
dů, +222 % meziročně). V první desítce 
se drží Izrael, Ukrajina, Polsko, Nizozem-
sko, Francie, vrátilo se Švýcarsko, Rusko 
a dokonce Tchaj-wan. Další evropské 
země jako Itálie, Španělsko či Bulharsko 
se posunuly mimo první desítku. 

Návštěvnost Turistického informačního centra
Turistické informační centrum navštívilo v roce 2022 48 566 osob. Je to meziroční 
pokles o 13 % a nejmenší návštěvnost od dob evidování. Infocentrum je zatím stá-
le ovlivněno doznívajícími změnami chování zákazníků způsobeném covidovými 
roky. Kromě toho je poslední dva roky nuceno přebývat v náhradních prostorách 
po dobu rekonstrukce původního sídla v domě Chopin. Věříme, že po návratu na 
Hlavní třídu se návštěvnost opět vrátí do původních hodnot.
Čeští turisté tvořili 61 % všech návštěvníků. Cizince reprezentovali převážně hosté 
z Německa, objevují se anglicky mluvící turisté a tradičně hosté ze Slovenska, Fran-
cie, Nizozemska a Ruska či Ukrajiny.

Podrobnosti k statistikám naleznete na webu ZDE>>>

https://tourdata.cz/regionalni-reporty/huz-2021-karlovarsky-kraj/
https://www.marianskelazne.cz/pro-media/statistiky/
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200 let slatinné koupele

Mariánské Lázně jsou považovány za první lázně na světě, kde byla poskytnuta první celková slatinná koupel.

a můžeme je dále dělit na humolity 
a bahna. Rozdíl mezi těmito dvěma 
skupinami spočívá v jejich složení 
a původu. Zatímco humolity byly vy-
tvořeny rozkladem organických látek, 
bahna vznikla sedimentací látek pří-
rodních. Vzhledem k odlišným vlast-
nostem těchto dvou skupin se tedy liší 
také jejich použití. Zatímco bahna jsou 
vhodnější spíše k zábalům, humolity 
bývají aplikovány ve formě koupelí.
Se slatinou se však můžeme setkat 
nejen při slatinné koupeli, ale využití 
nachází také v podobě zábalu. Na zá-
kladě toho se pak samozřejmě mírně 
odlišuje její zpracování. K tomu, aby 
mohla být slatina použita, musí být 
nejprve zbavena hrubých příměsí 
a rozdrcena na jemný prášek. K tomu 
se dále přidává voda a směs se zahřívá 
na teplotu 37–39 °C. V případě slatin-
ného zábalu je následně rozetřena na 
pokožku. Pokud má být aplikována ve 
formě koupele, je třeba přidat o něco 
větší množství vody.
Díky své schopnosti udržet po dlou-

hou dobu stálou teplotu, dochází během 
procedury k pozvolnému a rovnoměrné-
mu prohřívání organismu. Po přibližně 
15minutové koupeli následuje odpoči-
nek v suchém zábalu a v některých pří-
padech také klasická masáž. V důsledku 
intenzivního prohřátí těla se zvyšuje 
prokrvení tkání, uvolnění svalů, což má 
za následek zmírnění případných boles-
tí. Slatinná koupel i slatinný zábal jsou 
proto indikovány především při one-
mocněních pohybového aparátu, mezi 
které patří například artróza, artritida, 
bolestivé syndromy páteře a kosterních 
svalů, pomáhá však také při onemocnění 
dýchacích cest, urologických či gyneko-
logických onemocnění. Slatina má však 
mimo analgetického účinku také výbor-
né regenerační, protizánětlivé a antibak-
teriální vlastnosti.
Jelikož dochází během slatinné koupele 
k velmi intenzivnímu zahřátí těla a pro-
cedura je tedy pro organismus relativně 
náročná, je třeba ji vždy zkonzultovat 
s lékařem, na jehož doporučení je poté 
možné její absolvování.

Původní „Slatinné lázně“ byly vybudová-
ny arch. Friedrichem Zicklerem v letech 
1881-1882 v blízkosti pavilónu Marii-
na pramene. V přízemí bylo 34 kabin 
slatinných koupelí, kde každá kabina 
měla svoji odpočívárnu a šatnu, dále 
zde sloužila rozlehlá prosvětlená hala 
s relaxačními lůžky. Slatinné lázně měly 
v Mariánských Lázních dlouhou tradi-
ci, již v roce 1903 poskytovaly více než 
1000 procedur denně. Dr. Nehr, jeden ze 
zakladatelů Mariánských Lázní, používal 
slatinu pro zábaly rukou a nohou. Popr-
vé celkovou slatinnou koupel vyzkoušel 
v roce 1823 knížecí lázeňský lékař Karel 
Josef Heidler. (1792-1866)
Slatinná koupel je jednou z velice pří-
jemných vodoléčebných procedur vy-
užívaných především při léčbě poruch 
pohybového aparátu. Podle názvu lze 
snadno uhádnout, že léčivou látkou je 
slatina, která je bohatá na organické 
i minerální látky a je tedy pro lidské tělo 
opravdovým přínosem.
Slatina patří mezi peloidy, což jsou látky 
vzniklé působením přírodních procesů 
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Slavíte Mezinárodní den žen? My ano!

Mezinárodní den žen, známý také jako MDŽ, připadá každoročně na 8. března. Je to mezinárodně uznávaný svátek stano-
vený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V Mariánských Lázních si můžeme 
připomenout hned několik významných žen, které se zapsaly do krátké, ale bohaté historie tohoto lázeňského města.

Mathilde Lucca alias Erich Holm (1844–1921)
Matylda se narodila v roce 1844 významnému mariánskolázeňskému lékaři Samu-
eli Luccovi. Stala se známou spisovatelkou, malířkou a předkladatelkou skandináv-
ských jazyků. Byla literární kritičkou i divadelní herečkou, přispívala do zahranič-
ních novin i časopisů a používala pseudonym Erich Holm.

Elisabeth Reinigerová (1891–?)
Elisabeth byla významná badatelka v oboru historických a prehistorických dějin, 
profesorka na reálném gymnáziu v Mariánských Lázních a ředitelka Městského 
muzea. Napsala mnoho příspěvků o historii Mariánských Lázní.

Julie Schildbachová (1880–1962)
Julie byla význačná geoložka, botanička a mineraložka, poslední německá obyva-
telka, která se narodila i zemřela v Mariánských Lázních. Vlastnila Goethův dům 
a uchovávala všechny památky z doby jeho pobytu. Po druhé světové válce usilo-
vala o záchranu památek na tohoto spisovatele, dělala průvodkyni německým hos-
tům a spravovala muzejní exponáty.

Therese Weisová (1850–1935)
Therese se narodila v Žandově a její pomník najdeme na zdejším hřbitově. Přestě-
hovala se s rodiči z Žandova do Mariánských Lázní, kteří zde koupili hotel Stern 
(Hvězda). Později se provdala za vrchního číšníka Antona Weise, se kterým v roce 
1905 naplánovali přestavbu hotelu do dnešní podoby podle projektu Arnolda 
Heymanna. Anton však zemřel 4.4.1905 a další práce zůstaly jen na Therese. Své-
ho úkolu se zhostila se ctí a v roce 1913 provedla další přístavbu hotelu. Hovořila 
několika jazyky a s významnými hosty vedla čilou korespondenci. Hotel Hvězda 
vzkvétal a sám anglický král Edward VII. přirovnal hotel k nejlepším hotelům Lon-
dýna a New Yorku. 

Marie Zicklerová (1875-1958)
Marie byla proslulá mariánskolázeňská malířka a kreslířka. Byla jednou ze dvou 
sester primáře nemocnice Hanse Zicklera. Její obrazy Mariánských Lázní provázely 
místní periodika s různými příběhy a vzpomínkami. Milovala hudbu a nechyběla na 
žádném koncertě v kursále. 

Luisa Abrahams (1910–2006)
Luisa se narodila v Praze v židovské rodině lékaře Leopolda Kramera, který vlastnil 
velkou soukromou nemocnici. V mládí se začala zajímat o golf a projevila pozoru-
hodný talent i schopnosti. V té době existovala pouze tři golfová hřiště, a to v Pra-
ze, Karlových Varech a Mariánských Lázních. A Luisa často hrála a trénovala právě 
v Mariánských Lázních.
Budoucí lady Luisa Abrahams se seznámila se svým manželem v londýnském ob-
chodě, když si šla koupit kalhoty. Se sirem Charlesem Abrahamsem žili šťastně po 
dobu 48 let. Zajímavé je, že Luisa během války v Británii působila v českých letec-
kých jednotkách, kde dosáhla hodnosti majora.  Na konci šedesátých let navštívila 
Československo navzdory všem vízovým překážkám komunistického režimu a při-
vezla svým krajanům nejdůležitější dárek: spoustu golfových holí.
Snad jedním z nejpamátnějších činů lady Luisy, za který jí budou čeští golfisté a čes-
ké golfistky navždy vděční, je, že napsala žádost královně Alžbětě o udělení titulu 
„královského“ golfového klubu Mariánské Lázně a náš golfový klub díky její přímlu-
vě tento titul získal. 
Při vzpomínce na svou původní vlast v rozhovoru pro BBC lady Abrahams řekla: 
„Poněvadž Mariánský Lázně jsou moje nejzamilovanější místo. Tam bych já chtěla 
žít a umřít tam, ale nejde to”.
Přijeďte se podívat, kde žily a působily slavné ženy, přijeďte do Mariánských Lázní.



V Karlovarském kraji existuje hned 
několik menších pivovarů, každý je 
jiný a tak kamkoli se vydáte, vždy se 
můžete těšit na nový zážitek. Spojte 
svůj výlet s ochutnávkou místních 
pivních specialit.

Rodinný pivovar Kronl | Mar. Lázně
Jedná se o malou pivovarskou restau-
raci, která se jmenuje po známém 
místním loupežníkovi. Očekávat zde 
však můžete poctivé, nefiltrované 
a nepasterované pivo vařené klasic-
kým řemeslným způsobem. K dob-
rému pivu si můžete dát nějakou 
z  místních specialit.

kronl.cz

Pivovar Pivní Skaut | Cheb
Stejně jako pravý skaut je průzkum-
níkem, badatelem i stopařem, tak 
i pivovar Pivní skaut zkoumá, hledá 

Už jste navštívili?
a objevuje ten nejkvalitnější slad, 
nejvoňavější chmel a nejčistější piv-
ní styly. Věří na klasické, tradiční le-
žáky uvařené z českého sladu a čes-
kého chmele. Pokud chcete objevit 
kouzlo dalších pivních stylů, zkuste 
svrchně kvašená piva. Ochutnat je 
můžete v lokále Hvězda v samém 
srdci města.

www.pivniskaut.cz

Pivovar Svatý Florian | Loket
Svatý Florian je patronem požár-
níků a pivo z jeho pivovaru hasí 
žízeň jako máloco. Přesvědčit se 
o tom můžete na návštěvě města 
Lokte, perly České republiky. Čeká 
vás rozsáhlá expozice historických 
pivovarnických nástrojů, největší 
sbírka lázeňských pohárků v Česku 
nebo obchůdek se suvenýry. Piva se 
tu točí hned čtyři, kromě klasického 
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Malé pivovary Karlovarského kraje

světlého a tmavého 11° ležáku je na 
čepu i tmavý uzený speciál 13° s ne-
tradičním kouřovým aromatem a ru-
bínový speciál 15° s příjemně naslád-
lým dojezdem.

pivovarloket.cz

Pivovar Permon | Sokolov
Pivovar založila v roce 2006 parta 
ajťáků v garáži a zpočátku držela pro-
dukci na sto litrech denně. S rostou-
cí oblibou řemeslných piv ale rostla 
i poptávka a pivovar tak po přesunu 
do Kapucínského kláštera dnes zpra-
cuje až 1200 lahví za hodinu a ročně 
uvaří kolem čtyřiceti druhů piv, takže 
má nárok na označení Craft Brewery 
(Řemeslný pivovar). Přijďte poznat 
všechny chutě, které může české pivo 
mít 

pivopermon.cz

Vydejte se za pivem po Karlovarském kraji!
Více na stránkách cestazapivem.cz

https://kronl.cz/
http://www.pivniskaut.cz/
https://pivovarloket.cz/
http://pivopermon.cz/
https://cestazapivem.cz/
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Tipy na akce

Provozní doba
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00

Kontakt:
TIC Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně, 353 01 
tel.: +420 777 338 865 e-mail: info@marianskelazne.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:  
www.marianskelazne.cz/kalendar/

www.marianskelazne.cz

2.3.2023 19:30
Městské divadlo

ODDACÍ LIST
Originální rodinná komedie v podání 
DLT Mariánské Lázně

více informací ZDE

 17.3.2023 19:30
Společenský dům Casino

JIŘÍ VODIČKA & ZSO
S hvězdami nad hlavou, abonentní 
koncert – ABO 10

více informací ZDE

10.3.2023 19:30
Společenský dům Casino

VIVAT STRAUSS
To nejlepší z díla J. Strausse, ale také 
C. Zellera, J. Offenbacha, F. Lehára

soprán: Eva Štruplová
dirigent: Martin Peschík

více informací ZDE

18.3.2023 18:30
Společenský dům Casino

SPOLEČENSKÝ PLES  
SPORTOVCŮ
S vyhlášením nejlepších sportovců 
města pro rok 2022

Hraje: KOALA BAND
Moderuje: David Petřík

více informací ZDE

29.3.2023 19:30
Městské divadlo

BEATLES VE FRAKU
Koncert k výročí světoznámé skupiny 
trochu jinak

více informací ZDE

21.3.2023 19:30
Městské divadlo

NA PLNÝ COOLE
Celovečerní zábavný program známé-
ho českého baviče Zdeňka Izera

více informací ZDE

https://www.marianskelazne.cz/kalendar/
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/ephraim-kishon-oddaci-list/5805/?dateId=29949
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/libor-jenik-krysaci-a-ztraceny-ludvik/5334/?dateId=27284
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/mozart--beethoven/5835/?dateId=30151
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/spolecensky-ples-sportovcu-1/5850/?dateId=30361
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/beatles-ve-fraku/5814/?dateId=29961
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/zdenek-izer-na-plny-coole/5811/?dateId=29953


P R AV I D E L N É  A KC E  2 0 2 3

více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Leden
01.01. 2023
NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA PODHORNÍ VRCH 
45. ročník turistického pochodu

14. – 21.01. 2023
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
21. ročník šachového festivalu

21.01. 2023
OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ
Veřejný závod v běhu na lyžíchÚnor

04.02. 2023
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod - 42. ročník

Duben
Termín bude upřesněn
MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ
Folklorní slavnost jara

Termín bude upřesněn
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.04. 2023
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZPÍVAJÍCÍ 
FONTÁNY

Květen
01.05. 2023
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ornitologická procházka
05.05. 2023
OSLAVY OSVOBOZENÍ
Vzpomínková akce
12. – 14.05. 2023
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem
14.05. 2023
ŠVIHÁCKÁ CYKLOJÍZDA
16. – 18.5. 2023
FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Vzájemné setkávání lidí s postižením
a bez postižení

Červen
Termín bude upřesněn
POHÁR MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstavy plastikových modelářů
Termín bude upřesněn
SLAVNOSTI LETNÍHO SLUNOVRATU
červen – červenec
LETNÍ KINO NA FERDINANDCE
Promítání pod širým nebem

Červenec

01.07. 2023
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL 
NA ARNICE
13.07. – 16.07. 2023
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodní �ilmový festival
15.07. 2023
SPA RUN, MOVOMAL
Běžecký závod s doprovodným 
programem

Srpen
12. – 19.08.  2023
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival - 64. ročník
27.08.  2023
VALSKÝ POHÁREK 
Pochod za poznáním nejbližšího okolí

Září

Říjen
Termín bude upřesněn
LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Podzimní jarmark 
Termín bude upřesněn
OSLAVY DNE SAMOSTATNOSTI
Oslavy s lampiónovým průvodem
31.10. 2023
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY

Prosinec
16.12. 2023
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod
Termín bude upřesněn 
ZPÍVANÍ KOLED U BETLÉMU

změna programu vyhrazena

18.03. 2023
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ 
KARLOVARSKÉ OBLASTI 
Turistický pochod - 23. ročník

Březen

27.05. 2023
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
46. ročník turistického pochodu
26. – 28.05. 2023
KULTURNĚ OZDRAVNÁ KÚRA
Multižánrový festival

03.06. 2023
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
3. ročník běhu do vrchu
03. – 04.06. 2023
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ 
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
24. – 30.06. 2023
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské kolonádě

Termín bude upřesněn
ODHALENÍ NOVÝCH SOCH PŘED 
HOTELEM KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
GRAND PRIX MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Turnaj v petanque
21. – 23.07 2023
KNIŽNÍ LÁZNĚ
Knižní jarmark malých nakladatelů 
s doprovodným programem

02.09. 2023
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod - 8. ročník
10.09. 2023
POCHOD OKOLÍM TEPLÉ
Turistický pochod  - 12. ročník
14. – 17.09. 2023
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival
23. – 24.09. 2023
FOOD FESTIVAL
Kolonáda plná dobrého jídla a pití

Termín bude upřesněn
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Termín bude upřesněn
LOUČENÍ S LÉTEM 
NA VRCHU KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
SVATOVÁCLAVSKÉ TROUBENÍ NA 
KLADSKÉ
Termín bude upřesněn
VÝSTAVA HUB
Termín bude upřesněn
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

Listopad
Termín bude upřesněn
SNOW FILM FEST
Přehlídka �ilmů o zimních sportech







              KLUB  ČESKÝCH  TURISTŮ, ODBOR  MARIÁNSKÉ  LÁZNĚ  
a OBLAST  KARLOVARSKÝ  KRAJ 

 

 za finanční podpory města Mariánské Lázně a obce Nový Kostel 
 

pořádají 23. ročník  
      Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti 

 

Sobota  18. března 2023 
. . . / . - - . / - - - / . - . / - / . . - / / - - . . / - . . / . - / . - . / / - / . . - / . - . / . . / . . . / - / . . - / - - / / - - . . / / - - / . - / . - . / . . / . - / - . / . . . / - . - / - . - - / - - - - / / . - . . / . - / - - . . / - . / . . / / - - . . / . . . - / . - . . / . - / . . . / - /// 

Start :  Individuální, dostředná akce.   
Startovné : 40,- Kč; člen KČT 30,-Kč. 
Odměna : V ceně účastnického poplatku pamětní razítko, vstup na setkání v sále kulturního domu 

v Novém Kostele s kulturním programem, pamětní list, jarní perníček. 
Zajímavosti v cíli a okolí: Kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1776, barokní socha sv. Jana  
                  Nepomuckého z r. 1731, sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem  
                  z r. 1716, pomník obětem 1. světové války z r. 1922,  
                  měřící stanice Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. 
                  Okolí: Kopaninská kyselka – minerální pramen. 
                  Nový Dvůr – historický areál z konce 16. století – poplužní dvůr  
                  a rokokový zámeček. 
                  Mimořádná příležitost prohlídky zámečku! Pro účastníky setkání v 11, ve 12 
                  a ve 13 hod. s průvodcem a majitelem zámečku s výkladem. 
                  V areálu bude otevřená restaurace – možnost občerstvení dle nabídky. 
   
 
 
Cíl : Kulturní dům v obci Nový Kostel, č.p. 36 - na rohu křižovatky silnice č. 212 a cyklotrasy č. 2132  
        (50.2170447N, 12.4451589E) od 10.00 do 15.30 hod.   
  V cíli lze po předchozí ZÁVAZNÉ objednávce zakoupit stravenky 
        na občerstvení za 125 Kč (smažený řízek + bramborový salát).  
TRASY: (Turistická mapa KČT č.1 Ašsko a Chebsko). 
Nacházíte se v Přírodním parku Leopoldovy Hamry - každý z účastníků se  
pohybuje po komunikacích i v přírodě opatrně a na vlastní nebezpečí s úctou k okolí! 
Informace : Milena KAFKOVÁ, kafkova.milena@seznam.cz; 
                     Růžena BALATÁ, ribaml@seznam.cz  
                     Jiří ČERNÝ, jcerny.ml@seznam.cz 
 
Zdrávi  došli!!!  Pořadatelé z KČT Mariánské Lázně 
                                     a obec Nový Kostel 
                                                                                                                 
 
 
 

 
         
 
 
 

DOPRAVA: 
Autobus č. 1 – účastníci z Mar. Lázní a okolí – zajišťuje odbor KČT Mar. Lázně 
Autobus č. 2 – účastníci ze Sokolova a okolí – zajišťuje odbor KČT Krušné hory Sokolov 
Vlakem: z Chebu 9.57 – Nový Kostel 10.27, Luby příj. 10.33 hodin 
Zpět - z Nového Kostela – 13.28, 15.26, 16.59 směr Cheb 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 




