
Informace z infocentra
Lázeňský karneval
Dne 26. a 27. 6. 2021 se vždy od 11.00 do 20.00 hodin bude konat Lázeňský karneval na ulici. Karneval začne v sobotu ve 
13.00 průvodem karnevalových masek místních obyvatel a přátel Mariánských Lázní za doprovodu Dechového orchestru 
mladých a mažoretek. Průvod začne u Hotelové školy a dojde až na kolonádu k pavilonu Karolínina pramene. 
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Ve 14:30 čeká návštěvníky koncert 
ZSO společně s žáky hudební školy 
Aš pod Hlavní kolonádou. Na pódiu 
u Karolínina pramene budou mít mi-
lovníci karnevalu možnost zhlédnout 
produkci pouličního divadýlka a kon-
cert seskupení Blue Caravan k tanci 
i poslechu s přestávkami od 12.00 do 
20.00 hod.
V neděli bude také připraven zajíma-
vý program u Karolínina pramene. Ve 
12:00 hod. se bude konat koncert Juni-
or Dixielandu z Mariánských Lázní, ve 
14:00 hod. nastoupí  
Alison/celtic&irish rock z Kraslic 
a v 17:00 hod. Stan and Tony revival. 
Zakončení slavnosti bude v 20.00 hod.
Milovníky jídla jistě nezklame bohatý 
gastronomický program, děti si užijí 
jarmark a kolotoč po celý víkend od 
11:00 do 20:00 hod. Vítáni budou po 
celou dobu konání slavnosti malí i vel-
cí obyvatelé a přátelé Mariánských 
Lázní v karnevalových kostýmech.
Organizátorkou Lázeňského karneva-
lu je paní Eva Koreisová, která v minu-
lém roce pořádala úspěšný masopust.

Více informací ZDE
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https://www.facebook.com/events/550966238834173?ref=newsfeed
http://www.marianskelazne.cz
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Novinkou sezóny v Mariánských Lázních je lesní koupání
Dlouhodobá izolace, stres, starost o zdraví našich blízkých, ztráta jistoty zítřejšího dne, to je jen malý seznam důsledků 
pandemie, které dnes všichni čelíme.

Může nám pomoct například japon-
ská metoda Shinrin-yoku, neboli „lesní 
koupání“. Účelem procedury je regene-
rovat síly a odplavit stres a úzkost, na-
vrátit energii a životní vitalitu, získat 
jasnost myšlení a sebevědomí. Není 
divu, že les hraje v lidové slovesnos-
ti každého národa tak důležitou roli, 
vzpomeňte si na naše pohádky, kde 
je les obdařen magickými silami! Ne-
čekaný pozitivní účinek lesů na lidské 
zdraví objevili japonští vědci v 80. le-
tech minulého století. Japonskou te-
rapii spočívající v trávení času v lese 
odborníci nazvali Shinrin-yoku nebo 
lesní koupání. 
Doktor Li Qing, jeden ze zakladatelů 
této techniky, radí, jak správně terapii 
provádět: „Najděte si příjemné místo. 
Ujistěte se, že jste odložili telefon či fo-
toaparát. Kráčejte bezcílně a pomalu. 

Ať je vaše tělo vaším průvodcem. Vy-
chutnávejte si zvuky, vůně, výhledy 
a nechte les prostoupit celým svým 
tělem.“
Podle japonských vědců takovéto 
lesní koupele posilují imunitní sys-
tém, účinně bojují proti nespavosti a 
normalizují krevní tlak. Kromě toho 
je velkou výhodou, že dýcháte čers-
tvý, čistý lesní vzduch prosycený aro-
matickými oleji a fytoncidy.
Kde jinde, než v českém Slavkov-
ském lese si můžete dopřát neruše-
nou terapii Shinrin-yoku? Můžete 
si rezervovat hned celý tematický 
program včetně ubytování v hotelu 
Falkensteiner v Mariánských Láz-
ních. Program se jmenuje Hluboký 
nádech & Nová energie, a jeho sou-
částí jsou procedury lesních koupelí. 
Nebo si můžete objednat samotnou 

lesní terapii či skupinový výlet do lesa 
s instruktorem. Podle spa manažera 
ve společnosti Falkensteiner Spa Re-
sort Daniela Fajkuse se tato lesní te-
rapie objevila na seznamu hotelových 
služeb teprve nedávno, přesto se těší 
už nyní značné poptávce a v letošním 
roce lze předpokládat, že bude slavit 
velký úspěch stejně jako speciální po-
st-covidový lázeňský program.
S bestsellerem od Dr. Qing Li se mo-
hou seznámit i čeští čtenáři v překla-
du, který vyšel s názvem Šinrin-joku, 
japonské umění lesní terapie. Nezbývá 
než se vypravit na procházku do lesa, 
vdechovat vůni pryskyřice, zkoumat 
vzory pavučin a listů, poslouchat šus-
tění trávy a praskání větviček. Podle 
odborníků by se lesní terapie měla ap-
likovat pravidelně, a to nejméně dva-
krát nebo třikrát měsíčně.

Jak překonat toto psychické trauma, které se nevyhnulo nikomu z nás? 
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Nadechněte se v Mariánkách
Dne 21. června – u příležitosti Mezinárodního dne jógy - již po sedmé pořádají v Mariánských Lázních The Art of Living 
Foundation a Spolek Švihák v parku u Kolonády Ferdinandova pramene ukázkovou lekci jógy. 

Jak nám vysvětlila paní Gabriela Vol-
dřichová, právě před sedmi lety si vy-
brala Mariánské Lázně pro oslavu jógy, 
protože sem ráda pravidelně jezdila 
a byla okouzlena krásou přírody, uni-
kátní atmosférou a čistým vzduchem. 
Její lekce jógy se stala jednou z nejpo-
pulárnějších akcí města pro jeho obča-
ny a turisty, které baví jóga a cvičení 
v nádherném a klidném prostředí. Na 
mezinárodní den jógy se milovníkům 
ásan dostane ukázkové hodiny Hatha 
jógy, včetně efektivních dechových 
technik. Celý program bude zakončen 
společnou meditací. 

Letošní lekce bude více zaměřena 
na Pranayamu, tedy práci s dechem. 
Pozornost věnovaná správnému dý-
chání je nejen v józe, ale i v běžném 
životě, velice důležitá. Když cvičíme 
v harmonii s naším dechem, dosáhne-
me lepšího průchodu energie v těle, 
což má i ozdravující účinek. Dechové 
techniky nám pomáhají tohoto efektu 
dosáhnout snadněji. 
Již 40 let se v rámci Art Of Living pořá-
dají Meditační a dechové workshopy, 
jež vyloženě cílí na práci s dechem. 
Tyto speciální dechové techniky pou-
žívají určitý dechový rytmus pro od-

bourání nahromaděného stresu v těle. 
Když harmonizujeme dech, harmoni-
zujeme všechny buňky v těle, což nám 
dodá neuvěřitelně blahodárnou energii 
a člověk se pak cítí dobře, je šťastnější 
a lépe funguje. Tyto kurzy nemají, až na 
malé zdravotní výjimky, žádné omeze-
ní. Od 18 let věku se jich mohou zúčast-
nit všichni zájemci. A doporučujeme je 
doslova všem. 
Více o dechových technikách a jejich vli-
vu na naše zdraví si povíme 21. června. 
Těšíme se na Vás! Cvičení začne v 18.00 
hodin a vstupné je zcela dobrovolné.

Získejte až 9 tisíc Kč na vaše ubytování 
od Karlovarského kraje
Stačí se ubytovat v některém hotelu, penzionu, nebo ji-
ném ubytovacím zařízení karlovarského regionu na 
minimálně 3 a maximálně 6 nocí. Zpětně požádáte o 50 
procent účtovaných výdajů na ubytování za jednu osobu 
a noc, maximálně však do výše 300 Kč za jednu osobu a 
noc. 

Příspěvek platí pro skupinu až celkem 5 osob, aby ho 
mohly využít například i rodiny s dětmi. Lze tak zažádat 
až o 9 000 Kč. Zájemci mohou uplatnit žádost i na více 
termínů, ale maximálně musí jít o 1 termín v měsíci.

Více o pravidlech na http://ubytovanikarlovarskykraj.cz/

http://ubytovanikarlovarskykraj.cz/


Informace z infocentra

www.marianskelazne.cz 4

Anketa „Oblíbené informační centrum roku 2021“
Asociace turistických informačních 
center České republiky (A.T.I.C. ČR) vy-
hlašuje anketu o nejoblíbenější turistic-
ké informační centrum letošního roku. 
Anketa bude probíhat v období
od 21. června do 31. srpna 2021 for-
mou hlasování na stránkách www.
kampocesku.cz, kde ji partnersky zajiš-
ťuje Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o. 
Informace o anketě budou zveřejněny 
také na webu asociace www.aticcr.cz 
s přímým linkem do hlasování.
Hlasování
Hlas bude možné poslat jednomu 
z více než 460 certifikovaných turis-
tických informačních center (dále jen 
TIC), tedy takovému, které máte v obli-
bě, které vám pomohlo, příjemně pře-
kvapilo na cestách atp. 
Hlasování v anketě je možné z jedné 
IP adresy pouze jedenkrát pro jedno 
TIC v každém z krajů ČR. Vícečetné 
hlasování bude eliminováno použitím 
e-mailové adresy hlasujícího, který 
bude muset vyjádřit souhlas s všeo-
becnými podmínkami ankety a vepsat 
náhodně generovaný kód.
Cena pro hlasující
V anketě bude vylosováno 14 hlasují-
cích, kteří budou za svůj hlas odměně-
ni hodnotnou cenou od cestovní kan-
celáře ATIS. Nezbytnou podmínkou 
pro zaslání ceny je následné poskytnu-
tí poštovní adresy výherce vyhlašova-
teli po oznámení výhry hlasujícímu. VÍCE INFORMACÍ ZDE

Zastav nečas!
Na Déčku se úplně zbláznilo počasí! 
Dokud padají trakaře, ještě to jde, ale 
co až začnou pršet kamiony? Princez-
na Prga má plné ruce práce: zachraňu-
je špunty zamrzlé v ledu na pláži, suší 
ovečkám kožíšky promočené náhlou 
povodní... Kdo ten nečas zastaví? Po-
kud tě zajímá, jak se bude situace na 
Déčku vyvíjet, můžeš ji od 15. 6. sle-
dovat na stránkách Déčka. Protože už 
1. 7. budeš moci pomáhat s… ale to 
nemůžeme prozradit :-). Od začátku 
prázdnin se více dozvíš i v našem Turi-
stickém informačním centru.

Cena pro vítěze ankety
Vítězná informační centra v každém 
z krajů budou slavnostně vyhlášena 
a oceněna v rámci společenského ve-
čera říjnového členského fóra A.T.I.C. 
ČR, informačním centrům na 2. a 3. 
místě v kraji bude udělen diplom.

https://www.facebook.com/events/550966238834173?ref=newsfeed
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Léto se ZSO

V letošním roce uplyne 200 let od 
založení stálého orchestru v Marián-
ských Lázních. Je to až neuvěřitelné 
číslo. 

Náš orchestr je jeden z nejstarších ve 
střední Evropě. Česká filharmonie byla 
založena v roce 1896. Karlovarský 
symfonický orchestr - 1835, Vídeň-
ská filharmonie v roce 1842,  Janáčko-
va filharmonie Ostrava byla založena 
v roce 1954, Bamberští symfonikové 
- 1946, SOČR založen v roce 1926…. 
V našich mladých lázních díky opa-
tu Reitenbergerovi vznikl orchestr již 
v roce 1821! A k tomu již rovných 50 let 
má oficiální zvučný název Západočeský 
symfonický orchestr (z r. 1971). 
V duchu oslav tak významného jubilea 
se ponese letošní letní program or-
chestru. V červenci bude probíhat již 
třetí ročník mezinárodního festivalu 
Živé pohraničí / Lebendes Grenzland, 
který ZSO pořádá. Koncerty se uskuteč-
ní nejen v domě Casino, ale také např. 
v hotelu Lesní mlýn nebo v kostele Sv. 
Anny v Paliči. Na festivalu se představí 
významní umělci jako Radek Baborák, 
Ivan Ženatý, Jana Sibera, Roman Janál… 
Tradiční série oblíbených kolonádních 

koncertů bude v letošním jubilejním 
roce také ve slavnostnější podobě. 
Orchestr bude koncerty na kolonádě 
hrát ve velkém obsazení a budou del-
ší – 1,5 hodiny s přestávkou. Mění se 
také začátek koncertů. Většina bude 
od 15:15 hodin (po skončení produk-
ce Zpívající fontány v 15:00). 
ZSO je velmi úzce spjatý s nejvýznam-
nějším festivalem, který se v Marián-
ských Lázních koná, s Chopinovým 
festivalem. V průběhu letošního již 
62. ročníku této prestižní akce vystou-
pí místní symfonikové na všech třech 
orchestrálních koncertech. Těšíme se 
na špičkové sólisty a dirigenty, který-
mi budou Piotr Sulkowski, Stanislav 
Vavřínek a Leoš Svárovský.
Vyvrcholením oslav výročí orchest-
ru budou dva galakoncerty, které se 
uskuteční na velkém „open-air“ po-
diu na kolonádě ve dnech 25. a 26. 
srpna. První ze slavnostních večerů 
bude patřit klasické hudbě, zazní mj. 
symfonie „Z nového světa“ e moll od 
Antonína Dvořáka („Novosvětská“) 
a druhý koncert bude atraktivním 
spojením symfonického orchestru 
a rockové hudby - úspěšný projekt 
„Razam“ (I. Marešová – zpěv, A. Ya-

sinski – akordeon, M. Vašíček – kytary, 
I. Chernoklinov – viola, klavír, R. Doležal 
– bicí, perkuse). 
Hned po prázdninách se dirigentské-
ho postu ZSO ujímá nový šéfdirigent 
Radek Baborák, který má s orches-
trem smělé plány. Na novou abonentní 
sezónu, jejíž dramaturgii již nový šéf 
připravoval, jsou už vstupenky v pro-
deji (kancelář ZSO, Společenský dům 
Casino). Všem zájemcům o klasickou 
hudbu je k dispozici výpravná brožura, 
kde jsou uvedeny nejen všechny nové 
ABO koncerty, ale i ty, které byly zruše-
ny během pandemie a orchestr je bude 
průběžně všechny nahrazovat v nových 
termínech. Všechny informace nalezne-
te také na webu ZSO: www.zso.cz a na 
sociálních sítích.
Přijďte na koncert, i když jste třeba 
zatím nikdy nebyli. Možná budete pří-
jemně překvapeni, co Vám hudba ma-
riánskolázeňského orchestru přinese. 
Orchestr, který k našemu městu patří 
rovných 200 let může udělat svou hud-
bou a spolu se svými hosty – sólisty 
radost nejen všem lázeňským hostům, 
ale i občanům Mariánských Lázní. Léto 
2021 bude patřit krásné hudbě.

PROGRAM KONCERTŮ NA 
KOLONÁDĚ NALEZNETE ZDE

https://www.marianskelazne.cz/kalendar/?filtr=Y&nameEvent=&fromEvent=&toEvent=&localityType%5B%5D=59#filtrEvent
https://www.facebook.com/events/550966238834173?ref=newsfeed
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155 let městského znaku
29. května 1865 byly Mariánské Lázně výnosem císaře Františka Josefa I. povýšeny na město. Privilegiem císaře byl měs-
tu udělen dne 1. června 1866 městský znak. Originál zakládací listiny je uložen v Městském muzeu Mariánské Lázně. 

Co je na městském znaku?

Městský znak tvoří štít o třech polích.
V horním zlatém poli je vyrůstající Pan-
na Marie ve svrchním modrém a spod-
ním červeném šatě a stříbrné roušce, 
držící v náručí Ježíška, oba se svatozáří. 
V horním modrém poli vyniká stříbrná 
kupole s šesti černými obloukovými 
okny a červenou střechou zakončenou 
zlatou makovicí s patriarším křížem. 
V dolním stříbrném poli na zeleném 
trávníku mezi dvěma jedlemi přirozené 
barvy kašna z bílého kamene na dvou 
stupních, kolem níž je obtočen zelený 
had, který srká vodu, přetékající po je-
jích stranách.
Podobu městského znaku můžeme spa-
třit nad vchodem na městskou radnici.

Zahradní architekt Václav Skalník, 245 let výročí narození a 160 let výročí úmrtí

Za krásu svých tolik obdivovaných 
parků vděčí Mariánské Lázně Václa-
vu Skalníkovi. Od jeho narození letos 
uplyne 245 let. Václav Skalník vypra-
coval plán terénních a sadových úprav, 
které později daly vzniknout krásným 
parkům, kterými jsou dnes Mariánské 
Lázně proslulé. 
Narodil se 29. června 1776 v Praze, do 
rodiny uměleckých zahradníků. Byl čes-
ký umělecký zahradník, botanik a před-
stavený Mariánských Lázní. Studoval v 
Anglii, ve Francii a ve Vídni. Po návratu 
začal pracovat na hořínském zámku 
pro hraběte Antona Isidora Lobkovice, 
ale podílel se na parkových úpravách 

také v Bílině. Jeho práce znal i opat 
tepelského kláštera Karel Kašpar Re-
itenberger, který plánoval zvelebit 
Mariánské Lázně. Vyjednal si proto 
u hraběte Lobkovice, aby se Skalník 
směl na úpravách lázní podílet. 
Se soustavnou prací v Mariánských 
Lázních začal Skalník roku 1818. Vy-
pracoval plán terénních a sadových 
úprav, v jehož centru se nacházel 
park, kolem kterého pak kompono-
val zástavbu. Obdiv k jeho zdejším 
úpravám vyjadřoval například Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Posléze 
si Skalník v Mariánských Lázních 
zakoupil parcelu a nechal na ní po-

stavit dům. Když pak zvažoval odchod 
od Lobkoviců, přesídlil i vlivem Reiten-
bergerova naléhání do Mariánských 
Lázní. V nich se stal roku 1824 před-
staveným obce a tuto funkci zastával 
19 let, nejdéle ze všech jejích před-
stavitelů. Během té doby se podílel na 
vzniku Veřejné lázeňské nemocnice, 
díky které mohli lázeňské léčení ab-
solvovat i lidé méně majetní. Za jeho 
působení se lázeňské sídlo napojilo na 
síť císařských silnic a město navštívi-
ly osobnosti tehdejšího politického či 
kulturního života. Věnoval se též ma-
pování a vykreslování podob květeny, 
která v okolí Mariánských Lázní rostla. 
Jím vytvořené skici nalezených rostlin 
se staly součástí geografické publikace 
popisující krajinu v okolí lázeňského 
sídla. Než pak Skalník zemřel, předal 
péči o parky v Mariánských Lázních 
svému synovi Karlovi. Na Skalníka 
upomínají jak názvy několika marián-
skolázeňských veřejných prostranství, 
Skalníkův park, Skalníkova ulice, tak 
upravená rodinná hrobka či dva po-
mníky situované v centrální části Ma-
riánských Lázních.

zdroj: hamelika.cz



Muzeum v Löschnerově pavilonu je 
věnováno především historii stáče-
ní minerálních vod v Kyselce, která 
sahá až do roku 1873. Expozice mu-
zea se soustředí především na Hein-
richa Mattoniho, zakladatele tradice 
dnešní společnosti KMV a na historii 
samotné značky Mattoni.

Muzeum je umístěno v památkově 
chráněném objektu Löschnerova pa-
vilonu, který byl postaven roku 1907.  
Sloužil jako provozovna, v níž se stá-
čela stejnojmenná minerálka. Budova 
inspirovaná švýcarskou alpskou ar-
chitekturou nese jméno po lékaři Dr. 
Josefu Löschnerovi, příteli zakladatele 
tradice stáčení minerálek v Kyselce 
Heinricha Mattoniho.
Expozice muzea se věnuje především 
historii stáčení minerálních vod v Ky-
selce a zejména Heinrichu Mattonimu, 
který zdejší minerální vodu proslavil. 

Už jste navštívili?
Dále se zde dozvíte o všech společ-
nostech, které v různých historic-
kých epochách minerální vodu do 
lahví stáčely. Prohlédnete si řadu 
historických dokumentů a dobových 
reálií, jako jsou fotografie, certifiká-
ty ochranných známek, obchodní 
korespondence, mapy, projekty re-
alizovaných i nerealizovaných sta-
veb či historické lahve. Mezi vzácné 
předměty, se kterými se veřejnost 
ještě neměla možnost seznámit, pa-
tří např. dvoudílná rukopisná histo-
rická kniha o rodině Mattoni, jenž 
získal při dražbě v Německu ředitel 
Karlovarských minerálních vod Ale-
ssandro Pasquale. V expozici muzea 
je zařazen i historický trezor firmy 
Mattoni AG nebo originál litinové 
orlice, původně umístěné na jedné z 
budov lázní, která se kdysi po pádu 
rozbila na cca 15 kousků a nyní byla 
odborným pasířem opravena.
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Muzeum Mattoni Kyselka

Součástí muzea jsou ale i interaktivní 
výstavní předměty a moderní techno-
logie, které zpestří návštěvu muzea 
zejména dětem. Další zajímavostí pro 
děti může být i animovaný film, kte-
rý vznikl z reklamního leporela firmy 
Mattoni z 30. let 20. století.
Nechybí ani rozsáhlá sbírka historic-
kých lahví, do nichž se stáčela karlo-
varská minerální voda v průběhu času. 
Stejně tak se můžete těšit na sbírku eti-
ket, zdobící lahve Mattoni v minulosti i 
současnosti. Unikátem vztahujícím se 
k regionu je pak originální hodinový 
stroj z 16. století z věže kostela v Ra-
došově, dnešní součást obce Kyselka.

zdroj:  kudyznudy.cz

Otevírací doba
 ▪ od 1. 4. do 31. 10.
 ▪ denně od 9–17 hodin,
 ▪ pondělí zavřeno.
 ▪ poslední prohlídka v 16 h

Kyselka č.p. 64, 
Löschner, 362 72 Kyselka
+420 602 522 615 
muzeum@mattonimuzeum.cz

ZDARMA

s kartou
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Provozní doba

po – ne 09.00 – 12.30
  13.00 – 19.00

Kontakt:
T.I.C. 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"

Informace z infocentra

Metternichové & Kynžvartsko v době Albrechta z Valdštejna
V rámci výstupu odborného kolokvia 
byla vydána nová publikace o klíčo-
vém období Kynžvartska

Odborné kolokvium, které  se mělo 
konat na státním zámku Kynžvart již 
v květnu 2020, proběhlo bohužel  kvůli 
protikoronavirovým opatřením až po 
dvojtém přeložení na podzim 28. listo-
padu 2020 a to poprvé ve virtuální po-
době on-line konference.
Pět statí, které kniha “Metternichové & 
Kynžvartsko v době Albrechta z Vald-
štejna“  obsahuje, zazněly jako příspěv-
ky tohoto odborného kolokvia. Jedná 
se o jeden z dílčích výstupů projektu 

„Valdštejnové – lvi ve službách císa-
řů“  z cyklu „Po stopách šlechtických 
rodů“.
V publikaci se například dozvíte i in-
formace ke klíčovému období historie 
zámku Kynžvart a příchodu význam-
ného šlechtického rodu Metternichů 
do Českého království . Prezentovány 
jsou i  výsledky prvního archeologic-
kého průzkumu hradu Kynžvart a dal-
ší zajímavosti.
Zakoupení knihy bude možné na po-
kladně státního zámku Kynžvart nebo 
i prostřednictvím e-shopu na inter-
netových stránkách zámku Kynžvart 
www.zamek-kynzvart.cz za 270 Kč.

http://www.zamek-kynzvart.cz







