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Great Spa Towns of Europe: Bath – elegance snoubená s krásou

Městečko Bath zasazené mezi zelenými kopci v údolí Avon valley se nachází v jihozápadní Anglii, 159 km západně od 
Londýna a 21 km na jihovýchod od Bristolu. 
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

!!! SOUTĚŽ !!!
Červnová otázka: Kolik horkých pramenů napájí římské lázně v Bathu?
Své odpovědi zasílejte na email info@marianskelazne.cz vždy do konce 

daného měsíce. 
Výherce květnového čísla: Petr Hottmar, Luby u Chebu

Původní římské lázně napájené třemi 
horkými prameny zde vznikly před 
více než dvěma tisíci lety na místě 
původní keltské svatyně. Kromě řím-
ských lázní vybudovali Římané také 
klášterní lazarety a středověké ne-
mocnice. Poté, co v 16. století proběhla 
reformace církve, byly lázně předány 
pod správu města a od 18. století do-
chází k pravidelným opravám a re-
konstrukcím památek. Všeobecná ne-
mocnice (1739) poskytovala pokročilé 
lékařské praktiky, diagnostickou me-
dicínu a pomáhala s léčbou chudiny.
Z Bathu se vyvinulo jedno z nejele-
gantnějších evropských středisek 
s velkými chrámy a lázeňskými kom-
plexy. Mezi lety 1720 a 1790 zde vy-
rostly terasy, domy ve tvaru půlměsí-
ce, kruhová a čtvercová náměstí, parky 
a zahrady  Vznikla tu zajímavá místa 
včetně promenád, rekreačních areálů 
a sněmovních místností. Bath úmysl-
ně přináší otevřenou krajinu přímo do 
centra města.
V Bathu žila nejznámější anglická spi-
sovatelka Jane Austenová. Navštívili je 
Charles Dickens, královna Charlotte či 
Lord Nelson.

www.marianskelazne.cz 1

mailto:%20info%40marianskelazne.cz?subject=
http://www.marianskelazne.cz


Informace z infocentra

www.marianskelazne.cz 2

Web marianskelazne.cz obhájil prvenství v soutěži Zlatý erb

Na konferenci ISSS v Královéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním galavečeru 16. května 2022 
slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola Zlatého erbu. Zlatý erb je oblíbenou soutěží o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí. Letos proběhl už 24. ročník, ve kterém získaly Mariánské Lázně cenu místopředsedy 
vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Celkem se soutěže letos účastnilo úctyhodných 422 měst, obcí 
a dalších subjektů.

Cenu místopředsedy vlády pro digi-
talizaci za nejlepší turistickou pre-
zentaci v kategorii pro města a obce 
zvítězil Oficiální turistický portál 
města Mariánské Lázně, druhé byly 
Webové stránky turistické destinace 
Český Krumlov Region a třetí skon-

čil Mikulov. V kategorii kraje a regiony 
dostal Oficiální turistický portál Par-
dubického kraje Vychodni-Cechy.info 
za první místo  Jako druhý se umís-
til projekt Vltava – řeka plná zážitků 
a jako třetí skončily dva projekty – por-
tál ŽďárskéVrchy.cz a portál Krkonoše. 

Krajská kola proběhla ve 13 krajích 
České republiky od začátku dubna do 
půlky května, a celkově se jich účast-
nilo 242 měst a obcí. V rámci celostát-
ního kola soutěžilo 111 elektronických 
služeb a 69 turistických prezentací. 
Elektronické služby byly v tomto roce 
hodnoceny pouze v celostátním kole, 
kdy proběhl předvýběr finalistů a ce-
lostátní porota vybrala elektronické 
služby, které zaujaly svou originalitou, 
a především inovativností a užitečností 
pro občany.
Letos Zlatému erbu poskytl oficiální zá-
štitu místopředseda vlády ČR pro digi-
talizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan 
Bartoš, soutěž zaštítil i Svaz měst a obcí 
ČR, podpořil ji Královéhradecký kraj, 
Hradec Králové, hlavním organizáto-
rem byl spolek Český zavináč a hlavním 
partnerem byla IT společnost Gordic. 
Spolupořádala ji firma Triada.

Infocentrum dočasně sídlí v budově České pošty
Ačkoliv nás to netěší, Turistické informační centrum najdete již rok v budově České pošty v ulici Poštovní 160/17 
místo svého původního sídla na Hlavní třídě v domě Chopin. Tato situace je dočasná a způsobená rozsáhlou rekon-
strukcí domu Chopin, která již byla nevyhnutelná. 

Dům získal Chopinovo jméno a od 
roku 1958 je památkově chráněn. Od 
roku 1960 je ve druhém patře domu 
umístěn památník Fryderyka Chopi-
na, ve kterém jsou soustředěny expo-
náty a informace o životě Fryderyka 
Chopina (1810 - 1849), jeho pobytu 
v Čechách a o rodině Wodzinských. 
Památku velkého polského sklada-
tele uctívají Mariánské Lázně pravi-

delnými hudebními festivaly a meziná-
rodními klavírními soutěžemi. Místní 
Základní umělecká škola nese Chopi-
novo jméno a v parku pod kolonádou 
je umístěn Chopinův pomník od Karla 
Otáhala. Mariánské Lázně jsou měs-
tem s největším počtem pamětních de-
sek, pomníků a budov nesoucích jmé-
no Fryderyka Chopina na světě.

Rekonstrukce zdárně postupuje a in-
focentrum se do nových opravených 
prostor vrátí nejspíše příští rok na jaře 
(2023). Prosíme proto všechny naše 
návštěvníky a hosty o trpělivost a sho-
vívavost 
Dům Chopin s číslem popisným 47 leží 
na mariánskolázeňské Hlavní třídě po-
blíž centrálního parku. Byl postaven 
v první etapě výstavby města mezi lety 
1819 a 1820 pod názvem „U bílé labu-
tě“. Jeho majitelem byl Adam Michl. Láz-
ně byly tehdy ještě velice malé a končily 
přibližně u dnešního Anglického dvora. 
Dům U bílé labutě tak prakticky stál 
na okraji obce  V roce 1836 pobýval 
v domě básník klavíru Fryderyk Cho-
pin společně s rodinou Wodziňských. 
Pro Fryderyka a Marii Wodziňskou zde 
vznikla naděje na společný život, která 
se však bohužel nenaplnila. 
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Vydejte se s Infocentrem po někdejších zotavovnách ROH

Ve čtvrtek 9.6. si pro Vás Turistické informační centrum v Mariánských Lázních připravilo premiéru komentované 
prohlídky na téma ZAŠLÁ SLÁVA ODBORÁŘSKÉ REKREACE aneb LÁZNĚ PATŘÍ PRACUJÍCÍM. Nostalgické putování po 
někdejších zotavovnách ROH, které zažily slavné zlaté časy, kdy za dobrou práci, byl pracující odměněn rekreací. 
Prohlídku zakončíme posezením v kavárně Lesní mlýn. 

Infocentrum pořádá tematické ko-
mentované prohlídky každý čtvrtek a 
sobotu. Erudovaní průvodci Vám pro-
zradí nejen historické milníky naše-
ho města, ale také pikantní detaily o 
osobnostech tehdejší doby a způsobu 
života bohatých i chudých obyvatel. 
Nebudou chybět ani oblíbené pověsti 
a legendy. Pojďte se s námi podívat, 
kde na vás ochotní průvodci čekají a co 
všechno vám ukážou.
Vstupenky lze koupit v infocentru, v 
kalendáři akcí na webu marianskelaz-
ne.cz nebo si je objednat dopředu na 
emailové adrese info@marianskelaz-
ne cz 
Pokud se chcete dozvědět něco nové-
ho, zajímavého, pikantního či tajem-
ného z historie Mariánských Lázní, 
nenechte si prohlídky uniknout 

ZDARMAS KARTOU

ZAŠLÁ SLÁVA

DDaattuumm kkoonnáánníí 0099.. 0066.. 22002222
ZZaaččáátteekk 1155::3300 hhooddiinn
ssrraazz ppřřeedd iinnffoorrmmaaččnníímm cceennttrreemm,, PPooššttoovvnníí 116600//1177

ODBORÁŘSKÉ REKREACE

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

VVssttuuppeennkkyy llzzee kkoouuppiitt vv iinnffoorrmmaaččnníímm cceennttrruu,,
oonnlliinnee nnaa vvssttuuppeennkkyy..mmaarriiaannsskkeellaazznnee..cczz nneebboo
oobbjjeeddnnaatt ddooppřřeedduu nnaa iinnffoo@@mmaarriiaannsskkeellaazznnee..cczz..

CCeennaa pprroohhllííddkkyy 113300,,-- KKčč

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Poštovní 160/17, Mariánské Lázně
tel.: +420 777 338 865
info@marianskelazne.cz AAkkccee vvzznniikkllaa zzaa ppooddppoorryy KKaarrlloovvaarrsskkééhhoo kkrraajjee..

wwwwww..mmaarriiaannsskkeellaazznnee..cczz//pprroohhlliiddkkyy

https://www.marianskelazne.cz/prohlidky/
https://www.marianskelazne.cz/prohlidky/
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LETOS prožijte Den dětí v Mariánkách

Připravte svým dětem nevšední zážitky v podobě zvláštních programů. Vybírat můžete z řady zajímavých akcí a další 
tipy naleznete na www.marianskelazne.cz v sekci Letos v Mariánkách / s dětmi. Den dětí nemusíte slavit jen 1. června!

verkou Karolínou. S těmi staršími 
zkuste vyřešit tajnou misi a stát se 
agentem veverčáka Rudolfa. Nezapo-
meňte si pořídit pohárky na minerál-
ní prameny, protože je cestou budete 
potřebovat. Znalosti literatury - své i 
vašich dětí - si můžete ověřit na Stez-
ce spisovatelů. Připraveny jsou pro 
vás tři úrovně kvízu a obejít všech 
jedenáct panelů rozhodně najednou 
nestihnete. Budete totiž muset zajít 
i do vzdálenějších míst. Cestou mů-
žete studovat vzácné dřeviny a dvě 
stě let staré stromy. Na ně vás upo-
zorní unikátní porcelánové destičky 
s QR kódem, pod kterým se skrývají 
další informace. 

Určitě dorazíte ke zmíněnému pří-
rodnímu dětskému hřišti u Prelátova 
pramene, kde najdete prolézačky, hou-
pačky, vodní svět, lanovou dráhu a pro-
stor pro opékání buřtů. Nezapomeňte 
na Sochařský pohádkový ráj, sáhně-
te si na Krakonošův knoflík a něco si 
přejte a prohlédněte si čtvrtý největší 
park miniatur v Evropě. A co kdybyste 
si vyzkoušeli hrát golf? Na nejstarším 
golfovém hřišti v ČR je totiž i veřejné 
hřiště, kde vás to naučí. Přes den mů-
žete zajít třeba do bazénu a v létě k pří-
rodnímu koupališti. 

Dobrodružnou stezku děti zažijí v so-
botu 4. června na Indiánském dni na 
Přírodním hřišti Prelát. Den zdraví 
a bezpečí připravili organizátoři ve 
stejný den ve Velké Hleďsebi. Děti se 
mohou těšit na 6 zábavných úkolů, 
kterými je provede parta záchranářů 
z Tlapkové patroly. Připraveny jsou 
skákací hrady, autodrom a další pře-
kvapení. Děti z obce Drmoul a jejího 
okolí si budou moci vyzkoušet v nedě-
li 5. června od 14:30 svoji pohybovou 
a znalostní všestrannost, ale také ha-
sičskou techniku či poskytnutí první 
pomoci za asistence záchranné složky. 
S malými dětmi se můžete vydat nejen 
na Den dětí na poznávací trasu s ve-

Spravte to TO!
Déčko postihla podivná série poruch. Všude chaos, zmatek, panika a nikdo 
neví, co se to děje. Kdekdo volá: „Spravte to!“ Ale cožpak někdo ví, co to to TO 
je? Kdo to všechno dá zase do kupy? Pokud tě zajímá, jak se bude situace na 
Déčku vyvíjet, můžeš ji od 15. 6. sledovat na stránkách Déčka. A už 1. 7. budeš 
moci pomáhat s… ale to nemůžeme prozradit :-). Od začátku prázdnin se do-
zvíš víc i v našem Turistickém informačním centru v Mariánkách.

Více informací již brzy na www.spravtetoto.cz

Více ZDE>>>

http://www.spravtetoto.cz/
https://www.marianskelazne.cz/mariankyjsousuper/pro-deti/
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Josef Schaffer

Mariánskolázeňský rodák, slavný architekt, ale také vrchní ředitel lázní, který zůstal věrný stylu italské pozdní re-
nesance a palladismu se narodil 21.5.1862 v domě Chopin. 

kému stavebnímu stylu italské pozdní 
novorenesance. Pro modernější směry 
a stavitelské experimentování neměl 
pochopení. Svými stavbami dal Mari-
ánským Lázním charakteristický ob-
raz, jaký jim zůstal po celé 20. století. 
Jeho význam v architektuře Marián-
ských Lázní zůstane nesmazatelný. 
Schafferův vlastní dům (čp.343) na-
zval Palladio a jeho exteriér zahrnuje 
typické Schafferovy prvky, které přebí-
ral z renesance. Fasáda s deseti moc-
nými sloupy s toskánskými hlavicemi, 
mohutné balkóny s balustrádovým 
zábradlím, okna s bohatou suprafene-
strou, portál, nad nímž je centrální 
balkón, nesený dvěma obřími ženský-
mi postavami, nádherně prozdobené 
mansardové patro – to je jakési vyzná-
ní novorenesanci, a i po sto letech se 
těší mimořádnému obdivu. Jaké štěstí, 
že se dodnes mohou Mariánské Lázně 
pyšnit takovou budovou. 
Josef Schaffer stavěl v době největší 
slávy Mariánských Lázní – v čase, kdy 
kulminoval rozvoj lázeňství v Evropě, 
tj. do roku 1914. Schaffer měl ve funkci 
architekta a ředitele lázeňských zaří-
zení v Mariánských Lázních všechny 
možnosti k seberealizaci ve své profesi 
– ve stavebnictví. Plně jich využil. Nad-

to se stal městským radním a vedoucím 
městské stavební komise. Hlavní Schaf-
ferovy stavby vznikaly před první vál-
kou. Jím postavené lázeňské a veřejné 
budovy i po válce stále svítily novotou 
a bylo jasné, že vydrží desítky let bez 
větších oprav. V té době Schaffer častěji 
podnikal cesty do Itálie a Paříže. Na pod-
zim 1930 - po 41 letech práce pro klášter 
– odešel v 68 letech do penze a plně se 
věnoval rodině a filozofickým studiím. 
Napsal mnoho studií, např. o osobnos-
tech jako Schopenhauer, Beethoven, 
Bruckner, Wagner.
Zůstal skvělým kreslířem, maloval i kra-
jinky a kopíroval staré mistry v miniatu-
ře, v pastelu a v akvarelu. Rád usedal ke 
klavíru a byl znám jako dobrý klavírista  
Zemřel 15. června 1938 a jeho monu-
mentální náhrobek ve středu II. oddělení 
na zdejším hřbitově byl projektován jako 
symbol jeho hlubokého vztahu k italské 
novorenesanci. Nápis na hrobce uvádí 
dvě jména, jeho a jeho matky Elisabeth 
Schaffer, roz. Sommerové. A tak v hrob-
ce leží vedle své matky, kterou vroucně 
miloval a jejíž obraz nosil v srdci až do 
hrobu 

zdroj: Hamelika

V letech 1868-1874 chodil do staré obec-
né školy (ZUŠ), pak na reálné gymnázi-
um v Plzni, odtud odešel na studie do 
Vídně. Po ukončení studií byl zaměstnán 
jako architekt v ateliéru Emila Rittera 
von Förstera. Po desetiletém pobytu ve 
Vídni se vrací zpět do Mariánských Láz-
ní. Proč se vracel Schaffer domů? Snad 
to lze vysvětlit láskou k domovu, neboť 
v jeho skicáři byla řada kreseb z domo-
va, snad s tím souvisí i jeho svatba v roce 
1891 s Marii Königovou, dcerou největ-
šího místního stavitele Johanna Königa.
Prvním velkým Schafferovým projektem 
byla komplexní přestavba Starých lázní, 
přejmenovaných potom na Centrální. 
Mezi nejzdařilejší Schafferovy stavby 
patřila městská nemocnice (1893-94), 
totální přestavba Nových lázní (1892-
1896) a výstavba samostatného kursálu 
(1900), umělecký portál k 700.výročí 
vzniku kláštera (1897) klášterního kos-
tela s hlubokou symbolikou, výstavba 
klášterní knihovny s muzeem v klášte-
ře Teplá (1902-1910), impozantní bu-
dova lázeňské inspekce v Mariánských 
Lázních (1904 - děkanství), škola Sever 
(1901-1903), jeho vlastní Villa Palladio 
a další lázeňské domy. Všechny budovy 
vznikly do roku 1910 a při jejich projek-
tech zůstal věrný svému charakteristic-
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Šalom, Mariánky!

26. května v budově Městské knihovny proběhla vernisáž k výstavě „Šolom Alejchem, Franz Kafka, Theodor Lessing 
a židovská komunita v Mariánských Lázních“.

na motivy novely Shalom Aleichem 
Marienbad v Národním divadle Ha-
bima Theater v Izraeli   
Každý rok navštíví Mariánské Lázně 
velké množství hostů z Izraele, kte-
ří přijíždějí do Mariánek především 
proto, aby viděli a blíže poznali lá-
zeňské město, jehož historie je úzce 
spjata s historií židovské komunity 
v Evropě.
Posuďte sami. Synagoga zde byla 
postavena v roce 1884, během Křiš-
ťálové noci v roce 1938 byla zničena 
nacisty a na jejím místě se dnes na-
chází památník připomínající tra-
gické události druhé světové války. 
Pomník má podobu macevy, tedy ži-

dovského náhrobku, v čele se siluetou 
zbořené synagogy a nápisem v českém 
a německém jazyce, doplněný veršem 
žalmu v hebrejštině. Na pomník pak 
návštěvníci pokládají malé kamínky, 
čímž symbolicky vyjadřují svou úctu 
židovskému lidu a jeho utrpení, kte-
rému byl vystaven během holocaustu. 
Na výstavě najdete ukázku animace 
interiéru bývalé synagogy od studentů 
vídeňské technické univerzity a řadu 
historických fotografií od Richarda 
Švandrlíka mladšího.

Výstava bude otevřena v Městské 
knihovně do 17. července.

Letošní výstava je dalším pokračová-
ním projektu Stezka spisovatelů, na 
kterém spolupracuje Turistické infor-
mační centrum s Městskou knihovnou 
již od roku 2019. Po loňské úspěšné 
výstavě na počest výročí návštěvy 
Marka Twaina v Mariánských Lázních 
letos organizátoři uspořádali za pod-
pory města Mariánské Lázně a dalších 
sponzorů novou výstavu na výše uve-
dené téma.
Vernisáže se zúčastnil mimo jiné před-
seda Židovské obce Karlovy Vary Pavel 
Rubín, přes ZOOM návštěvníky pozdra-
vil z Tel Avivu izraelský herec, režisér a 
dramaturg Roy Horovitz, který nastu-
doval úspěšné divadelní představení 
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Jazzové lázně lákají na jazz, ale i na jihoafrické blues

21. ročník hudebního festivalu Jazzové lázně v Mariánských Lázních se koná od 25.6. do 1.7. 2022. Kromě českých 
jazzových kapel vystoupí i slovenští Longital nebo jihoafrický bluesman Gerald James Clark.

Festival odstartuje v sobotu 25.6. od 
15.00 Dixieland Planá z Mariánských 
Lázní. Zkušený místní soubor hraje pře-
vážně hity klasického jazzu, traditional, 
shuffle, dixie, boogie, marching z první 
poloviny 20. století. 
Poté se festival přemístí na kolonádu 
Ferdinandova pramene, kde proběhne 
vystoupení slovenského dua Longital. 
Hudební světoběžníci Daniel Salontay 
a Shina pochází z kopce nad Dunajem, 
který se kdysi jmenoval Longital, dnes 
Dlouhé Díly. Dvojice patří mezi stálice 
slovenské nezávislé scény, mají za se-
bou dvanáct alb, dvě hudební ceny a 
nespočet vystoupení po 12 zemích celé 
Evropy, Americe a Kanady.
Od neděle pokračuje série koncertů 
opět na hlavní kolonádě každý den 
od 15.00 až do pátku. V neděli 26.6. 
to bude vystoupení romské kapely Le 

Čhavendar. Synové hudebníků ze zná-
mých Kale spolu hrají od svých pu-
bertálních let a jejich hudba vychází 
z romského folkloru obohaceného o 
jazz, latinu a flamenco.
V rytmu swingu se kolonáda rozezní 
v pondělí 27. 6., svůj repertoár zde 
představí pěvecký kvartet Vocal Band 
Quartet za doprovodu kapely pianisty 
Henryho Volfa. Na úterý 28.6. je při-
pravena lahůdka pro milovníky písní 
Raye Charlese, Eddieho Vinsona či 
Bogaloo Joe Jonese. Své umění uká-
že jeden z nejlepších českých hráčů 
na Hammondovy varhany Jakub Zo-
mer se svým triem. Středa 29.6. bude 
patřit stálicím festivalu, kapele Jazz 
Cakes v čele se zpěvačkou Lucií Víš-
kovou, ta se zaměřuje jak na jazzové 
standardy, tak populární hity v novém 
jazzovém hávu.

Ve čtvrtek 30.6. přijede zpěvák a blue-
sový písničkář Gerald Clark až z jiho-
afrického Johannesburgu. Na svých 
koncertech oslovuje fanoušky blues, 
rocku nebo jazzu a je jedním z před-
ních představitelů jihoafrické blueso-
vé scény. Na svém kontě má již sedm 
alb a jeho album s názvem Black Water 
získalo velký mezinárodní ohlas a vi-
deoklip ke stejnojmenné písni byl no-
minován na evropskou cenu MTV. 
V pátek 1.7. festival uzavře talentovaná 
zpěvačka Petra Brabencová za dopro-
vodu těch nejlepších muzikantů nově 
nastupující české jazzové generace.
Vstupné na akci je dobrovolné, ale 
návštěvníci si budou moci zakoupit 
symbolickou vstupenku na stránkách 
www marianskelazne cz v hodnotách 
150, 300, 500,- a podpořit tak festival.

www.jazzove-lazne.cz



Poutním místem regionu Karlových 
Varů je Andělská Hora se zříceninou 
hradu a poutním kostelem Nejsvětější 
Trojice z roku 1712, jehož zvláštností 
je zcela pravidelná trojúhelníková dis-
pozice. Leží jen osm kilometrů od Kar-
lových Varů. 

Romantické zříceniny gotického hradu, 
stojícího na skále v nadmořské výšce 717 
metrů, z níž je nádherný výhled do široké-
ho okolí lákají k výletu rodiny z širokého 
okolí. Ve starých turistických průvodcích 
se dokonce psalo o Andělské Hoře jako o 
„nejkrásnější ruině v Českém království“.
Jedna z pověstí o založení hradu uvádí, 
že hrad Andělská Hora a osm kilometrů 
vzdálený hrad Hartenštejn u Bochova za-
ložily dvě sestry na takových místech, aby 
si mohly vidět do oken.
Z písemných záznamů však víme, že hrad 
byl založen na sklonku 14. století pány 

Už jste navštívili?
z Oseka a sehrál důležitou roli v době 
husitských válek. Od roku 1428 hrad 
držel husitský vojevůdce Jakoubek z 
Vřešovic a podnikal odtud vojenské 
výpady do širokého okolí loketska. Za 
třicetileté války byl hrad v roce 1635 
vypálen Švédy, záhy byl však obno-
ven a obýván až do roku 1718, kdy 
vyhořel i s městečkem v podhradí. 
Dnes zůstala z hradu jen zřícenina, 
která je i přesto pro svou dominantní 
polohu s dalekým kruhovitým výhle-
dem (zejména na blízké Doupovské 
hory) oblíbeným výletním místem  
V roce 1786 ji navštívil i němec-
ký básník Johann Wolfgang Goethe. 
Poblíž kostela stojí památná lípa, u níž 
kdysi vyvěrala studánka, jejíž voda prý 
zázračně léčila četné nemocné poutníky. 
Místo, kde stojí zřícenina hradu, patří 
mezi mystická místa České republiky. 
Nachází se zde rozsáhlá pozitivní zóna, 
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 Oblíbené karlovarské poutní místo

působící příznivě na melancholické stavy. 
Pobyt na „Andělce“ prospívá každému, 
kdo se cítí přepracovaný a stresovaný.

Baladu pro banditu točili tady
Možná právě tato pověst vedla filmo-
vý štáb k tomu, že si v roce 1978 hrad 
a městečko vybral k natočení kultovní-
ho filmu Balada pro banditu. Původně 
šlo o divadelní muzikál, který uvádělo 
brněnské Divadlo na provázku. Text 
napsal tehdy zakázaný dramatik a spi-
sovatel Milan Uhde pod pseudonymem 
divadelního režiséra Zdeňka Pospíšila, 
hudbu složil Miloš Štědroň. Společně 
vytvořili písničky inspirované lidovými 
motivy, které během normalizace rych-
le zlidověly.

zdroj: kudyznudy.cz
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Tipy na akce

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, 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

3.6.2022, 19:30
Společenský dům Casino

SCHUBERT – LISZT -  
MAHLER, Koncert ZSO
Franz Schubert: Symfonie č. 8 h moll 
„Nedokončená“ D.759
Franz Liszt: Koncert pro klavír a or-
chestr č. 1 Es dur
Gustav Mahler: Totenfeier – symfonic-
ký poem

více informací ZDE

4.6.2022 12:00 – 17:00
Přírodní park u Prelátova pramene

INDIÁNSKÝ DEN NA  
PRELÁTU
Dobrodružná stezka pro děti ...

více informací ZDE

4.6.2022 19:30
Hotel Krakonoš

TROŠKA POHODY  
NA KRAKONOŠI
Beseda se známým českým režisérem

více informací ZDE

17.6.2022 19:30
Společenský dům Casino

PAGANINIANA –  
PAVEL ŠPORCL
Pavel Šporcl – housle
Lukáš Sommer – kytara j. h.

více informací ZDE

25.6. – 1.7.2022
Kolonáda Mariánské Lázně

JAZZOVÉ LÁZNĚ 2022
21. ročník jazzového festivalu  
v Mariánských Lázních

více informací ZDE

18.6.2022 19:30
Zimní stadion

NOC BOJE
Galavečer Thajského boxu, K-1 a MMA

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/nikol-kraft-diriguje-krafta/4627/?dateId=24027
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/indiansky-den-na-prelatu-1/4735/?dateId=24379
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-troska---zruseno/4631/?dateId=23658
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/schubert-%E2%80%93-liszt---mahler--koncert-zso/4628/?dateId=23655
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/jazzove-lazne-2022/?dateId=24389
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/noc-boje-10/4737/?dateId=24386


Po stopách slavných so 18.06. 2021, 15:30 130,-
návštěvníků I.
Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.

Po pramenech so 04.06. 2021, 15:30 130,-
Vydejte se za místními léčivými prameny.

Vstupenky lze koupit v turistickém informačním centru nebo na www.marianskelazne.cz/prohlidky

Sraz vždy v Turistickém informačním centru, Poštovní 160/17 (Hlavní pošta), tel. 777 338 865.
Nárok na slevu 10%mají děti od 8 -15 let (do 7 let zdarma), studenti s platným průkazem,

držitelé karty ZTP a držitelé Senior karty. Držitelé Karlovy Vary REGION CARD mají prohlídku zdarma.
Uvedené ceny platí na osobu.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZDARMA S
KARTOU

ČERVEN 2022

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Po stopách spisovatelů aneb čt 30.06. 2022, 15:30 130,-
mariánskolázeňská múza
Po stopách nejslavnějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.

Prohlídka města čt 02.06. 2022, 15:30 130,-
aneb síla přírodních léčivých zdrojů
Poznejte využití pramenů a lázeňských procedur.

Prohlídka centra města so 11.06. 2022, 13:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Královská prohlídka čt 23.06. 2022, 15:30 130,-
Procházka po stopách krále Edvarda VII.

Zašlá sláva odborářské rekreace čt 09.06.2022, 15:30 130,-
aneb lázně patří pracujícím
Nostalgické putování po někdejších zotavovnách ROH.

Historie židovské komunity so 25.06. 2022, 15:30 130,-
v Mariánských Lázních
Seznamte se s židovskou historií města.

Slavná milostná setkání čt 16.06. 2022, 15:30 130,-
Prohlídka zaměřená na historky o slavných zamilovaných párech.





So | 25. 6. 2022 | 15.00 Lázeňská kolonáda 

DIXIELAND PLANÁ
hity klasického jazzu, traditional

So | 25. 6. 2022 | 20.30 Ferdinandův pramen

LONGITAL (SK)
alternative-electronica

Ne | 26. 6. 2022 | 15.00 Lázeňská kolonáda

LE ČHAVENDAR
gipsy groove

Po | 27. 6. 2022 | 15.00 Lázeňská kolonáda

VOCAL BAND QUARTET  
& HENRY VOLF TRIO

swingový vokální kvartet

XXI. JAZZOVÉ LÁZNĚ 2022
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

JAZZ
BAD

25.6.
–1.7.

Út | 28. 6. 2022 | 15.00 Lázeňská kolonáda

JAKUB ZOMER TRIO
blues v podání Hammondovo varhan

St | 29. 6. 2022 | 15.00 Lázeňská kolonáda

JAZZ CAKES
populární hity v jazzovém hávu

Čt | 30. 6. 2022 | 15.00 Lázeňská kolonáda

GERALD JAMES CLARK (JAR)
jihoafrické blues

Pá | 1. 7. 2022 | 15.00 Lázeňská kolonáda

PETRA BRABENCOVÁ  
QUARTET
jazzové standardy

Vstupné na akci je dobrovolné, podpořte nás koupí symbolické vstupenky pomocí QR kódu nebo na www.marianskelazne.cz.

Projekt je realizovaný za finanční podpory m
ěsta M

ariánské Lázně a Karlovarského kraje.





17. PRAMEN 
- VÍNO 

DEGUSTACE VÍN
ŽIVÉ KONCERTY

 
 
 
 

P O D  Z P Í V A J Í C Í
F O N T Á N O U  1 2 - 2 1           

M A R I Á N S K É  L Á Z NĚ
A R N I K A

  7. KVĚTEN - ROSÉ
21. KVĚTEN - RULANDY
  4. ČERVEN - RYZLINKY
18. ČERVEN - BUBLINY




