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Arnika ožije aneb na pláž do Mariánek!
Na Arnice, dosud málo využívaném místě uprostřed lázeňského města, vznikne
centrum zábavy pro děti i dospělé. Ve spolupráci Léčebných lázní a města Mariánské Lázně probíhají již nyní aktivity na oživení celého prostoru Arniky a to
tak, aby byl připraven na letní prázdniny.

Turistická karta
Zdarma do muzea, MHD nebo na
tematické prohlídky? S regionální kartou Karlovy Vary Region
Card máte volný vstup do více než
60 míst.

Návštěvníci budou moci využít historické Římské lázně, sauny, Kneippův
chodník, whirlpool a odpočívárny, dále
širokou nabídku masáží a kosmetických procedur.
Pro milovníky historie a architektury
budou od 15. června do konce srpna
během víkendů probíhat prohlídky
historických částí Nových Lázní – Římských lázní, královské a císařské kabiny, královského apartmánu a Společenského domu Casino. Návštěvníkům
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budou zpřístupněny unikátní historické prostory hotelu, které nejsou
běžně dostupné v době, kdy je hotel
plně v provozu. Cena vstupného bude
100 Kč za dospělou osobu, děti do 6
let zdarma a od sedmi do 15 let bude
vstupné 50 Kč. Rezervovat prohlídky
bude možné v infocentru v pavilonu
Křížového pramene, v recepci hotelu Nové Lázně i v Turistickém informačním centru.

Díky kartě můžete navštívit více
než 60 zajímavých míst v Karlovarském kraji zdarma a využít další
vstupy a služby v kraji až s 50%
slevou. V ceně karty je MHD v Mariánských Lázních a Karlových Varech, sleva na vlakovou jízdenku
mezi oběma městy, komentované
prohlídky města Mariánské Lázně,
sleva do bazénu, parku Boheminium, vstup do Městského muzea,
vstup do kláštera v Teplé, zámku
Kynžvart a spousta dalších služeb.
Kartu lze koupit na dva, čtyři nebo
sedm dní a je dostupná pro jednotlivce nebo rodinu.
Více informací ZDE
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Informace z infocentra
Mariánky jsou super!
O tom chce veřejnost přesvědčit město Mariánské Lázně, které schválilo akční letní kampaň zaměřenou na domácí
cestovní ruch s názvem „Mariánky jsou super“.
Cílem kampaně je ukázat město nejen tak, jak jsme ho všichni zvyklí
tradičně vidět, tedy jako lázně pro cizince, ale také jako město s vynikající
infrastrukturou pro aktivní rodinný
odpočinek v lůně přírody. „Chceme
připomenout, že naše lokalita nabízí
širokou škálu možností pro venkovní
sporty na čerstvém vzduchu: množství
cyklostezek, různé turistické stezky,
Royal Golf Club, tenisové kurty, jezdeckou akademii, zimní a letní sportovi-

ZSO začíná zase hrát

ště," přibližuje Barbora Tintěrová.
Marketingová kampaň města bude
probíhat hlavně on-line s využitím
nejmodernějších
komunikačních
nástrojů. Široce bude využit také
marketing na sociálních sítích. Z klasických způsobů reklamy lze zmínit
rozsáhlé zapojení známých českých
osobností, které po mnoho let tráví
svou dovolenou v Mariánských Lázních a Mariánky jsou jejich srdeční
záležitost, což zmiňují jak v reklam-

ních spotech, tak ve svých sdílených
příspěvcích. Realizátor kampaně, KIS
Mariánské Lázně s.r.o. nezapomněl ani
na rádio a tak po celý červen bude probíhat kampaň také na rádiu Impuls.
Vizuály nové kampaně lze najít v oficiální městské fotobance na adrese
www.marlazne.cz. Všichni zájemci o zapojení se do kampaně mohou
kontaktovat infocentrum na adrese
info@marianskelazne.cz.

Provoz koncertní činnosti orchestru bude obnovena kolonádními koncerty, které můžete navštívit během dvou červnových víkendů na mariánskolázeňské kolonádě, a to vždy dopoledne od 10.30 a odpoledne od 15.00 hodin.

První koncert na domovském podiu
- ve Společenském domě Casino - se
uskuteční 19. června. Budou dodržována všechna platná hygienická nařízení. Jedná se o koncert, který se měl
konat právě v onom březnovém týdnu,
kdy nás všechny zasáhla vlna opatření
proti pandemii koronaviru v ČR. Tedy
vlastně navážeme tam, kde jsme skončili.
Bohužel naši stálí posluchači a abonentni přišli o několik plánovaných
koncertů řad ABO A, B a K. Rozhodli
jsme se je všechny uvést v příští abonentní sezóně a o přesných termínech
právě jednáme se sólisty.
Dalším koncertem ZSO, na který chceme upozornit, je Benefiční koncert pro
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Nemocnici Mariánské Lázně, kterým
chceme vyjádřit poděkování všem
zaměstnancům místní nemocnice za
jejich práci v nelehkém uplynulém
období. Koncert se uskuteční na kolonádě v sobotu 27. června. Na programu bude krásné dílo Antonína
Dvořáka - "Lužanská" mše D dur, se
sólisty a s pěveckým sborem Čerchovan. Vstupné (příspěvek pro nemocnici) bude samozřejmě dobrovolné
a my se těšíme, že místní přijdou takto vyjádřit svoji podporu.
Na začátku července se (mimořádně
ve čtvrtek) uskuteční koncert v rámci přeshraničního festivalu Lebendes
Grenzland - Živé pohraničí. Opět v
něm cítíme symboliku - přání brz-

kého otevření hranic s našimi sousedy
a návratu zahraničních hostů do Mariánských Lázní. Těšíme se, že do Casina
zavítají milovníci umění zejména proto, že hosty ZSO budou koncertní mistr
České filharmonie Jiří Vodička a slavný
hornista a dirigent Radek Baborák.
A závěrem - program nové abonentní
sezóny bude zveřejněn v příštím týdnu
a určitě se bude nač těšit. Z části bude
příští abonentní sezóna ZSO již v jubilejním roce 2021, což znamená, že budeme slavit významné výročí - 200 let
od založení orchestru.
A jak se bude sezóna 20/21 jmenovat?
"HUDBA LÉČÍ"
Zdroj: ZSO
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Informace z infocentra
Park Boheminium se rozroste o další miniatury i stádo jedinečných koní
Mariánskolázeňský park miniatur Boheminium se chystá vítat turisty řadou novinek. Kromě rozšíření služeb a řady akcí
pro děti i dospělé se mohou návštěvníci těšit na nové modely. V parku ale bude možné od června vidět i živé miniatury,
stádo nejmenších koní na světě.
Zvířata, která mají v kohoutku výšku
jen kolem 75 centimetrů, by se měla
stát vyhledávanou atrakcí zejména pro
dětské návštěvníky.
Park Boheminium se ovšem nerozroste pouze o koně. Početnou rodinu
modelů doplní trojice nových členů.
Vedení parku plánuje do prázdnin
představit veřejnosti model kostela
Božího Těla v Gutech a kraslické továrny Bohland a Fuchs. Obdivovat je
možné i novinku pro letošní sezonu,
zámek v Lednici, jehož do nejmenších
podrobností vyvedený model bere návštěvníkům dech.
Miniatura kostela Božího Těla v Gutech je další z řady modelů, které již
nikde jinde na světě není možné vidět.
Památka totiž shořela po žhářském
útoku v srpnu 2017. Bývalá továrna
na hudební nástroje v Kraslicích má
zase připomenout slavné časy vzkvétajícího průmyslu v západočeském

Letící dívka se vrátila

Ilustrační foto
pohraničí, kdy hranice lemovaly prosperující továrny, které jsou už dnes
většinou zchátralé.
Zámek v Lednici, který je vlajkovou
lodí pro sezonu 2020, byl předsta-

ven loni na podzim. Patří k největším
modelům v areálu a ihned po svém odhalení se zařadil mezi nejoblíbenější
exponáty.
Zdroj: idnes.cz

V posledním květnovém týdnu bylo v Lesní ulici za Městským muzeem instalováno torzo Letící dívky českého akademického sochaře Jana Hány z původního Památníku Vítězství, které bylo dosud deponováno v areálu TDS.
Původní 14 metrů vysoký monument
byl odlit v Maďarsku a odhalen za účasti
6000 občanů Mariánských Lázní v květnu roku 1976 v místech dnešního Sousoší monarchů. Hlavním motivem Památníku Vítězství byla dívčí postava s kyticí
květin, která se „vznášela“ na vysokém,
úzkém podstavci. Dílo bývalo jedním ze
symbolů města a často se objevovalo i na
pohlednicích.
Instalace je prvním krokem k úpravě
tohoto zapomenutého prostoru u cesty
do Geoparku. Postupně bychom rádi tomuto místu dali parkový ráz a instalovali
i další artefakty, např. sochu „Vilioncellistka“, která stávala v parku naproti Novým Lázním, desku z bývalého památníku J. W. Goetha atd. Postupně přibydou
i doprovodné texty o osudech zrušených
pomníků.
Prostor u kruhového objezdu, kde Letící
dívka oficiálně stávala, poprvé ozdobil
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v roce 1913 bronzový pomník mariánskolázeňskému starostovi Augustu
Herzigovi. V říjnu 1943 byl pomník
odvezen vlakem do Podmokel, kde byl
roztaven a materiál posloužil pro válečné účely. Koncem války zde krátkou
dobu stálo sousoší Matka s dítětem,
které začátkem 50. let nahradila socha
Stalina v nadživotní velikosti. Koncem
padesátých let bylo dílo, jehož část
kdosi polil inkoustem, odstraněno.
Zatím posledním dílem, které prostor
zdobí, je Sousoší monarchů, jež bylo
zhotoveno u příležitosti 110. výročí
setkání rakouského císaře Františka
Josefa I. a anglického krále Edwarda
VII. Ti se v Mariánských Lázních potkali 16. srpna 1904. Sousoší nechalo
zhotovit město. Pochází z dílny mariánskolázeňského patriota, akademického sochaře Vítězslava Eibla.
Zdroj: Hamelika.cz, idnes.cz

foto: Městské muezum
Mariánské Lázně
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Informace z infocentra
Návštěvnost města Mariánské Lázně v prvním čtvrtletí roku 2020
Statistika za první čtvrtletí roku 2020
už odráží březnová opatření vlády
v souvislosti s pandemií koronaviru
Covid-19. Podle statistického úřadu
poklesla návštěvnost Karlovarského
kraje o 9,6% a je to zároveň třetí nejvyšší snížení v celé republice. V České
republice se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních snížil
o 22%. V případě samotného měsíce
března je to dokonce 66,8%.
V Mariánských Lázních se v prvním
čtvrtletí ubytovalo 48 708 hostů, což
je 18% meziroční pokles. Průměrná
délka pobytu byla 5 nocí. Počet přenocování se vyšplhal na 245 200 nocí,
což je pokles o 16%. Také lázeňská
zařízení vykazují nižší návštěvnost,
konkrétně o 12% v případě příjezdů
a 13% v případě přenocování. Průměrná délka pobytu v lázeňských zařízeních zůstala na 5,7 nocích.
V Mariánských Lázních se ubytovalo
15 337 Čechů (z toho 9 440 v lázeňských zařízeních) a strávili zde průměrně 4, resp. 5 nocí. Celkově počet
příjezdů poklesl o 12%, ačkoliv v případě lázeňských zařízeních jsou to
pouze 3% a počet přenocování se téměř nezměnil.
Cizinců k nám přijelo 33 371 (z toho
28 750 v lázeňských zařízeních)
a průměrně zde zůstali 5,5 resp.
6 nocí. Zde je pokles výraznější, a to
21% celkově a 15% v lázeňských zařízeních.
Snížení počtu návštěvníků evidujeme
u všech národností. Nejvýrazněji je
vidět u asijských příjezdů: Tchaj-wan
-67% a Čína -84%. Výrazně však ubylo příjezdů i z důležitějších destinací:
Německo -11%, Rusko -14%, Ukrajina -11%, Rakousko -4%, Slovensko
-3%. V lázeňských zařízeních jsou
čísla mírně příznivější, přesto však
záporná.
Průměrná délka pobytu u jednotlivých národností se téměř nezměnila.
Nejdéle zůstávají Rusové – 9 nocí oproti loňským 10, ukrajinští hosté zůstávají 9,5 noci, Rakušané 6 nocí, Němci
5,4 noci, Slováci a Poláci téměř 3 noci,
Britové 3,5 noci a Francouzi 4 noci.
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Návštěvnost Turistického informačního centra

Do Turistického informačního centra v Mariánských Lázních zavítalo v prvním čtvrtletí roku 2019
16 955 zákazníků, což je meziroční
pokles o 13%. Je to kupodivu menší
pokles než jsme evidovali ve stejném období loňského roku, což je

způsobeno tím, že v lednu a únoru počet návštěvníků oproti loňsku vzrostl.
V prvním čtvrtletí roku 2020 se snížil počet českých turistů o pouhá 3%
a počet cizinců o 19%. Návštěvníci
infocentra jsou z 59% cizinci a z 41%
Češi.
www.marianskelazne.cz/pro-media/
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Informace z infocentra
150 let od narození Arnolda Heymanna, díl pátý: bankovní dům Merkur
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.

Komentované prohlídky - červen 2020
Dnešní hotel Merkur nazývaný také Jirásek patří mezi
mimořádná Heymannova díla. Byl postaven v secesním slohu v roce 1905 na místě Skalníkova rodného
domu Strauss a původně sloužil jako banka židovského bankéře Oskara Stingla. Oskar Stingl odkoupil dům
od Karla Skalníka, městského zahradníka a syna slavného Václava Skalníka. Heymann po stržení starého
domu postavil moderní třípatrový dům s přebohatou
dekorací a s obvyklou lázeňskou mansardou ve čtvrtém patře. Dům byl nazván Merkur podle římského
boha obchodu a na domě je jeho symbolika. Z konzol
středové fasády běží Merkurovy atributy – dvě okřídlené hole. Nad dvoj oknem v prvním patře je reliéf
bohyně hojnosti, která podarovává z pravé ruky mincí
malou dívenku a v levé ruce drží roh hojnosti, ze kterého se sypou mince starci. Jde o symboliku dobročinnosti a milosrdenství. Pod oknem je plastický nápis
Merkur na bohatě dekorované plošince. Na vrcholu
štítu je obdobný výjev se dvěma ženskými postavami.
Reliéfy lokomotivy a námořní lodi v třetím podlaží
symbolizují tehdejší hlavní prostředky obchodu – železniční a námořní dopravu. Na dveřích vchodu monogramy O.S. a R.S. v erbech připomínají majitele Oskara
a Rosu Stinglovi. Zdobená fasáda domu zůstala i po rekonstrukci v původní podobě. Na tomto díle se nejvíce
projevil vliv tehdejší secesní architektury na Arnolda
Heymanna. Po druhé světové válce se budova, která
sloužila jako banka, stala léčebnou ministerstva vnitra
s názvem Jirásek. V současné době je hotel uzavřen,
neboť již neodpovídá dnešním moderním potřebám
ubytovaných hostů a potřebuje rekonstrukci.
Zdroj: Hamelika.cz, wikipedie
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Pojďte s námi na prohlídku po architektonických skvostech
Mariánských Lázních. Speciální prohlídka se koná každý
měsíc, sraz v Turistickém informačním centru, Hlavní 47.
Po stopách spisovatelů aneb
mariánskolázeňská múza

čt

04.06. 2020, 15:30

180,-

so

06.06. 2020, 15:30

180,-

Po stopách nejznámějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.
Prohlídka po pramenech II.

Vydejte se za místními léčivými prameny.
Architektura v průběhu století
čt
aneb co nám zbylo po předcích

11.06. 2020, 15:30

180,-

Prozkoumejte jedinečnou architekturu kolonád a lázeňských domů.
Putování po
Mariánských Lázních I.

so

13.06. 2020, 13:30

180,-

čt

18.06. 2020, 15:30

180,-

Putování za krásou přírody v místních parcích a lesích.
Slavná milostná setkání

Prohlídka zaměřená na historky o známých zamilovaných párech.
Po stopách slavných
návštěvníků I.

so

20.06. 2020, 13:30

180,-

Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.
Prohlídka centra města

čt

25.06. 2020, 15:30

Poznejte ta nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.
Putování po
Mariánských Lázních II.

so

27.06. 2020, 13:30

Vydejte se s naším průvodcem do okolní přírody.

120,-

180,-

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.
Více informací ZDE
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Už jste navštívili?
Již více než 800 let trvá historie dobývání rud v Krušných horách na obou
stranách česko-saské hranice. Štola
Johannes se nachází v jedné z nejpozoruhodnějších rudních oblastí v
České republice, kterým je skarnový
revír Zlatý Kopec.
Největším dolem revíru Zlatý Kopec
- Kaff byla štola Johannes. Jde o mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, ve kterém staří
horníci vyrazili podzemní komory
obrovských rozměrů, jaké lze jinde
ve světě vidět jen málokde. Štola Johannes vás zve do svého podzemí. Do
podzemí se můžete vydat na základní,
nebo na velkou naučnou trasu.
Základní prohlídková trasa
Celková doba 1,5-2 hodiny, obsahuje
60minutovou prohlídku podzemí ve
štole, povrchovou cestu k žentouru
a zpět k obslužnému domku. Pozor:
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Krušnohorská hornická krajina, která je
památkou světového dědictví UNESCO
výstup od obslužného domku ke
štole Johannes zabere 10–15 minut!
Velká naučná trasa
Celková doba cca 2,5-3,5 hodiny, obsahuje 2-2,5 hodiny prohlídky podzemí ve štole včetně velké dobývky,
labyrintu menších komůrek a dobývek, vystoupání po žebříku (asi 40
m) k žentouru a zpět k obslužnému
domku. Pozor: výstup od obslužného domku ke štole Johannes zabere
10–15 minut!
Návštěvníci před vstupem do štoly
bezplatně dostanou zapůjčeno:
Bezpečnostní helmu se svítilnou.
Plášť a rukavice.
Holínky, pokud nebudou mít vlastní.
Důležité informace
Před návštěvou štoly Johannes je
nutná rezervace a zakoupení vstupenky v hotovosti v infocentru Boží
Dar nebo pomocí online platby v rezervačním systému.

Okolí štoly Johannes je velmi špatně
pokryto signálem mobilních operátorů. Zajistěte si veškeré potřebné
informace k prohlídce a trase cesty
předem.
zdroj: www.kudyznudy.cz

Informace pro návštěvníky:
▪ Věkový limit od 10 let,
▪ max. velikost skupiny 10 osob,
▪ teplota ve štole je 7 °.
Začátky prohlídek jsou:

Základní trasa
▪ denně od 9:30, 12:00,
▪ úterý a neděle od 14:30

Velká trasa
▪ po, st, čt, pá a so od 14:30

www.stolajohannes.cz
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Další akce naleznete na adrese:
marianskelazne.cz/kalendar

Kalendář akcí

29.5. – 28.6. 2020
Městské muzeum

19.6.2020, 19.30
Společenský dům Casin

27.6.2020, 19.30
Kolonáda

KLUB VÝTVARNÍKŮ
Mariánské Lázně

SYMFONICKÝ KONCERT

BENEFIČNÍ KONCERT PRO
NEMOCNICI

výstava děl amatérských výtvarníků
6.6.2020, 17.00
Rodinný pivovar Kronl

PIVNÍ NAROZENINY

druhé narozeniny místního pivovaru.
Živá hudba + soutěž o konzumaci piva

koncert Západočeského symfonického
orchestru ve spolupráci s katedrou
dirigování HAMU Praha
19.6.2020, 19.30
RC Morrison

Post-Apocalyptic
Metal Night

Západočeského symfonického
orchestru Mariánské Lázně
1.7.2020, 19.30
Městské divadlo

DVOJKONCERT

metalový večírek v legendárním klubu

zpívajícího právníka IVO JAHELKY a
pražského písničkáře MIRKA PALEČKA

dokumentární, Slovensko, 2019,
104 min., 12+

TURNAJ V MALÉM
FOTBALE

KTERAK SKŘIVÁNEK VÁNEK
MUSEL VRZNOUT

PSÍ LÁSKA

20.6.2020, 16.00
Hotel Lesní Mlýn

4.7.2020
Hotel Krakonoš

10.6.2020, 19.30
Kino Slavia

AFRIKOU NA PIONÝRU
12.6.2020, 17.00
Kino Slavia

dokument, ČR, 2020, 80 min., české znění
13.6.2020, 9.00 – 17.00
Státní zámek Kynžvart

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI 2020
každoroční zámecký dobový jarmark
13.6.2020, 10.30, 15.00
Kolonáda

KOLONÁDNÍ KONCERT
Západočeského symfonického
orchestru Mariánské Lázně
14.6.2020, 19.30
Kino Slavia

BOURÁK

komedie, ČR, 2020, 110 min., 12+
Kontakt:

20.6.2020, 9.00 – 18.00
FC Viktoria

kategorie mladší a starší žáci ročníky
2004 až 2009 a kategorie mužů

MY OWN WAY
Vilém Veverka Trio

21.6.2020, 10.30, 15.00
Kolonáda

KOLONÁDNÍ KONCERT
Západočeského symfonického
orchestru Mariánské Lázně

21.6.2020, 18.00
Kolonáda Ferdinandova pramene

Mezinárodní den jógy
cvičení jógy v parku zdarma
25.6.2020, 19.30
Kino Slavia

3BOBULE

komedie, ČR, 2020, 101 min., přístupný

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

2.7.2020, 10.00
Městské divadlo

aneb Masopustní pohádka - zimní pohádka ze zahrádky divadla Kapsa

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
POHÁDKOVÝCH SOCH

Odhalení soch v sochařském ráji u hotelu Krakonoš
7.7.2020, 14.00
Městské divadlo

PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO
DIVADLA S PRŮVODCEM
Prohlídka divadla ZDARMA
9.7.2020, 10.00
Městské divadlo

O BUDULÍNKOVI

pohádka o neposlušném kloučkovi
Provozní doba

Omezená pracovní doba
denně
09.00 – 12.30
		
13.00 – 19.00
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