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Města lázeňského trojúhelníku míří na Seznam světového dědictví UNESCO
Jedenáct předních lázeňských měst Evropy, mezi nimiž jsou i Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, se výrazně přiblížilo získání titulu světového dědictví UNESCO. V dokumentu, který byl zveřejněn 4. června 2021, totiž poradní
organizace ICOMOS doporučila mezinárodní sériovou nominaci Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe k zápisu na
Seznam světového přírodního a kulturního dědictví.
Toto doporučení je důležitým podkladem pro jednání Výboru pro světové
dědictví, který na svém 44. zasedání ve dnech 16. až 31. července 2021
bude rozhodovat právě i o této nominaci. Pokud by rozhodnutí Výboru bylo
v souladu s doporučením ICOMOS, lze
oficiální potvrzení zápisu Slavných
lázní Evropy na prestižní Seznam
světového dědictví UNESCO očekávat
koncem července 2021.
Organizace ICOMOS ve svém posudku
mj. potvrdila, že Slavné lázně Evropy
jsou výjimečným dokladem fenoménu
evropského lázeňství, které vzkvétalo
především od 18. do počátku 20. století a přineslo řadu inovativních myšlenek v oblasti balneologie, medicíny,
městského plánování a architektury
i trávení volného času.
Pozitivní doporučení lze považovat
za obrovský úspěch České republiky,
která celý složitý projekt po mnoho let
koordinovala.
„Věřím, že rozhodnutí Výboru bude
stejně pozitivní, a na konci července
tak budeme moci oslavit vstup na-
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Pokračování na další straně>>>
šeho města mezi prestižní místa
UNESCO,“ sdělil Jan Kuchař, starosta
města Františkovy Lázně.
Nominaci společně připravily Belgie,
Francie, Itálie, Německo, Rakousko,
Velká Británie a Česká republika.

Tvoří ji jedenáct významných lázeňských měst, kromě Karlových Varů,
Mariánských Lázní a Františkových
Lázní jde o Baden-Baden, Bad Ems,
Bad Kissingen, Baden u Vídně, Bath,
Montecatini Terme, Spa a Vichy.
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Co jste chtěli vědět:

The

GREAT
SPAS of Europe

“Continuing a living tradition”

Baden bei Wien
(AUSTRIA)

Spa

(BELGIUM)

Františkovy Lázně
(CZECH REPUBLIC)

Karlovy Vary
(CZECH REPUBLIC)

Mariánské Lázně

(CZECH REPUBLIC)

Vichy

(FRANCE)

Bad Ems

(GERMANY)

Baden-Baden
(GERMANY)

Bad Kissingen

(GERMANY)

Montecatini Terme
(ITALY)

City of Bath

(UNITED KINGDOM)

www.greatspasofeurope.org

www.marianskelazne.cz

„Great Spas of Europe“ (Slavné lázně
Evropy) je nadnárodní sériovou nominací. 11 slavných historických lázeňských míst v sedmi zemích doufá, že
budou zapsány na Seznam světového
dědictví na nadcházejícím (44.) zasedání Výboru pro světové dědictví v ve
dnech 16. až 31. července 2021. Great
Spas v Rakousku, Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii a Velké
Británii představují jedinečný kulturní fenomén, který dosáhl svého vrcholu v 18. a 19. století, stejně jako určitý
městský typ a forma, která si zaslouží
celosvětové uznání jako fenomén, který pomohl formovat Evropu.
O co jde?
Zápis na seznam světového dědictví je
nejvyšším mezinárodním uznáním pro
světové kulturní a přírodní památky.
Spravuje ji UNESCO (Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu
a kulturu) jménem Organizace spojených národů z jejího ústředí v Paříži.
Co je “sériová nadnárodní nominace”?
Jedenáct lázeňských měst v této nominaci tvoří sérii, která byla pečlivě vybrána z mnoha stovek lázní po celé Evropě. Společně nejlépe ilustrují mnoho
atributů velkého lázeňského města
a nacházejí se v sedmi různých zemích,
proto je “nadnárodní” nominace přirozená. UNESCO takové příklady přeshraniční spolupráce vítá.
Jak může být 11 měst v 7 zemích skutečně JEDNÍM místem světového dědictví?
Každé místo světového dědictví splňuje jedno nebo více stanovených kritérií
UNESCO. Aby to dokázalo, musí každý
statek předložit prohlášení o mimořádné univerzální hodnotě (OUV), ve
kterém argumentuje a zdůvodňuje, jak
splňuje kritéria. Slavné lázně zahrnují mezinárodně nejznámější lázeňská
města 18. a 19. století, která změnila
zdraví a volný čas a vytvořila první
evropská turistická střediska. Žádné
lázeňské město nedokáže ilustrovat
všechny atributy samo o sobě, ale společně všechny splňují všechna kritéria,
a proto je nejvhodnější metodikou sériový přístup.
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Co se stane dál?
Mezi 16. a 31. červencem 2021 proběhne online Rozšířený 44. výbor pro
světové dědictví, kdy bude zvažována
nominace Great Spas of Europe. Doporučení jít před WHC bylo vydáno
4. června 2021 a GSE obdržela první
informace o povaze doporučení před
Výborem. Pokud vše dobře dopadne, oslaví česká města společně tuto
nominaci o víkendu 30. července až
1. srpna akcí „Lázně žijí“.
Co dělá tato města tak speciálními?
V Evropě zůstává více než 400 fungujících lázeňských měst a vybraná jsou
to nejlepší. Jedenáct architektonických
souborů, parky, zahrady a krajiny udržované na nejvyšší úrovni. Lázně rovněž udržují širokou škálu vynikajících
kulturních aktivit, vítají mezinárodní
klientelu a poskytují pokračující živou
tradici volného času, zdraví a pohody.
Proč se chystáme získat status světového dědictví?
Světové dědictví je označení pro místa
na Zemi, která mají mimořádnou univerzální hodnotu (OUV) a jako taková
byla zapsána do Seznamu světového
dědictví, aby byla chráněna pro budoucí generace, aby je ocenila a užívala
si. Představuje nejvyšší globální označení pro dědictví a tato místa, kterých
je v současné době celosvětově 1121
(k WHC 43 2019), vyžadují nejvyšší
standardy zachování a ochrany pro
budoucí generace.
Co to v praxi znamená být „Great
Spas of Europe“? Jaká je další výhoda
pobytu v tomto klubu?
Být partnerem v novém a jedinečném evropském projektu s tak silnou
značkou bude přínosem pro destinační management a propagaci. Spolupráce vytvoří novou identitu, která
bude podporovat kulturní programy,
výměny, mládežnické projekty, ochranu, regeneraci, investice a vzdělávání
v každém lázeňském městě. Souhrnný
dopad bude mnohem větší, než by kterékoli lázeňské město mohlo dosáhnout svým jménem. Být „Great Spas of
Europe“ přináší také odpovědnost, pokud jde o ochranu dědictví a nastavení
lázeňského města a jeho zachování pro
budoucí generace.
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Jaký je rozdíl v mém městě / regionu
/ zemi?
Širší expozice médií bude mít za následek lepší známost destinace. Větší investice do Great Spas povedou
k vytváření pracovních míst a rozmanitosti příležitostí. Strategie udržitelného cestovního ruchu povedou
k dlouhodobým výhodám a investicím do místní ekonomiky. To bude
mít vedlejší účinek na vzdělávání,
zvýšenou ochranu životního prostředí, zlepšení kvality života a zvýšení hodnot majetku. Tyto výhody by
měly být zachovány lokálně, pokud
je to možné. Menší lázeňská města
v celé Evropě by také měla těžit ze
zvýšeného zájmu o fenomén evropského lázeňského města a výhody
této nominace by bylo možné pocítit
i v jiných komunitách mimo nabídku.
Chrání status města?
Status světového dědictví se uděluje pouze těm místům, která zaručují ochranu a zachování výjimečné
univerzální hodnoty místa - takže
ochrana je nedílnou součástí procesu. To je poskytováno prostřednictvím plánu správy nemovitostí,
který je každých šest let kontrolován
a předkládán UNESCO. Je založen na
pravidelném monitorování a přípravě zpráv o stavu ochrany. Lokality
světového dědictví vyžadují ve srovnání s ostatními památkami označenými jako vyspělejší úroveň správy.
Jak můžete navštívit Great Spas
a co tam najdete?
Všechna města Great Spas of Europe jsou snadno dostupná a nabízejí
širokou škálu kvalitního ubytování.
Kulturní aktivity a památky doplňují
lázeňské procedury. Místní gastronomie představuje charakteristický
rys každého města. Na všechny návštěvníky čekají jedinečné procházky či jízda na kole v okolní nedotčené
terapeutické krajině. GSE právě připravují nové webové stránky, které
by měly být k dispozici veřejnosti
s případným přijetím na seznam
UNESCO.
Zdroj: Františkovy Lázně
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Druhý ročník Knižních lázní zve na jarmark i koncerty
V létě od 31.7. do 1.8. proběhne druhý ročník Knižních lázní. Nabídne setkání se dvěma desítkami malých nakladatelů,
autorská čtení, tvořivé dílny i koncert oceněné zpěvačky Báry Zmekové a uskupení Noisy Pots.
Předvečer Knižních lázní,
31. 7. od 20:00,
Lesní mlýn, Mariánské Lázně
Knižní lázně,
1. 8. 2021, 10:00 - 18:00,
kolonáda Ferdinandova pramene,
Mariánské Lázně

Knižní lázně na Stezce spisovatelů
U příležitosti festivalu Knižní lázně pořádá Turistické informační centrum soutěž o ceny, která bude probíhat celý
víkend od 30.7. do 1.8. 2021. Po celý víkend můžete luštit speciálně připravené kvízy spojené se stezkou spisovatelů.
V neděli 1. srpna od 11.00 hodin pak můžete své znalosti doladit za pomoci průvodce, který vás provede po nejdůležitějších panelech od hlavní kolonády až na kolonádu Ferdinandova pramene. Dozvíte se informace o spisovatelích
a lékařích Mariánských Lázní, kteří se zasloužili o věhlas a propagaci lázní a napsali o nich knihy nebo průvodce. Vyplněné kvízy můžete odevzdat v infocentru nebo u průvodce. Za správné odpovědi dostanete speciální dárek.
Sraz s průvodcem: stánek TIC na kolonádě v neděli 1. srpna v 11.00 hodin.
Mariánské Lázně se podruhé stanou
hostitelským místem pro knižní jarmark malých nakladatelů, který tentokrát nabídne dvoudenní program.
V sobotu promění Lesní mlýn ve společenskou událost. Na slavnostním předvečeru představí program jarmarku
i nakladatele a oficiálně zahájí Čtenářský pobyt, který letos zprostředkoval
třem vybraným účastníkům z řad široké veřejnosti. Ambasadory pobytu
jsou herečka Anna Polívková a spisovatel Jaroslav Rudiš.
V neděli se v knižní tržiště promění
kolonáda Ferdinandova pramene. Nabídne setkání se dvěma desítkami nakladatelů jako např. Bylo nebylo, Malvern, Meander, Labyrint, Lipnik, Cesta
domů, Dharmagaia či Wo-men. Zopakuje dětskou výtvarnou soutěž o krásné ceny, tvořivé dílny pro malé i velké,
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diskuzi na odborné téma zaštítěnou
platformou Knihex a audio zážitky
v podobě čtení z knih osobnostmi
jako jsou Jaroslav Rudiš, překladatelka Kateřina Klabanová či moderátorky Českého rozhlasu Karlovy Vary.
Knižní lázně chtějí letos poukázat
na to, jak je důležité pečovat nejen
o fyzické, ale i o své duševní zdraví
a vyhlášením Čtenářského pobytu
upozorňují na blahodárnost spojení četby a zdravého prostředí lázní.
Do čtenářského pobytu v lázeňském
trojúhelníku, tedy v Mariánských
Lázních, Karlových Varech a Františkových Lázních, se hlásili lidé z celé
republiky a ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie se rozhodovalo především dle popsaného
zážitku z doby od prvních protipandemických opatření. Vybraní účast-

níci získají týdenní či dvoutýdenní
pobyt v jednom z měst lázeňského
trojúhelníku a hlavní náplní bude čtení
a poznávání kultury města a jeho okolí.
Vstup na sobotní Slavnostní předvečer
Knižních lázní bude stát 100 Kč. V ceně
je slavnostní zahájení akce i světelný
hudební koncert Noisy Pots. Vstup na
nedělní jarmark a na většinu doprovodného programu je zdarma.
O vizuál se i letos postarala osvědčená
dvojice David Černý 85 a Michal Škapa.
Partnery akce jsou město Mariánské
Lázně, Františkovy Lázně, Karlovarský
kraj, Nové lázně Ensana Spa Health
Hotel, hotel Imperial, Goethe institut,
Ilab, Opavia, Živý kraj, Kudy z nudy, KIS
Mariánské Lázně s.r.o. a Český rozhlas
Karlovy Vary.
www.kniznilazne.cz
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Lázně žijí aneb letní městská slavnost v Mariánských Lázních
Mariánskolázeňští připravují vkročení do nové kulturně společenské sezóny.
Zahájení lázeňské sezóny se v Mariánských Lázních tradičně koná na počátku května, ale z důvodu pandemie
a s ní souvisejících vládních nařízení,
nebylo ani v letošním roce možné zrealizovat tuto akci v tradičním pojetí.
Nyní se zdá, že se blíží konec pandemie a vládní nařízení se rozvolňují.
Tím se vrací dobrá nálada, chuť něco
podnikat a optimismus mezi místní
obyvatele. Začínají se plnit hotely a je
možné vidět ve městě první návštěvníky. Z tohoto důvodu by bylo dobré
uspořádat také čistě městskou akci,
která by podpořila kulturně – společenský život ve městě.
Na pokyn pana starosty připravila
společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o.
letní kulturně společenskou akci s názvem „LÁZNĚ ŽIJÍ aneb Letní městská slavnost“, která se uskuteční dne
1.8.2021 od 10.00 do 22.00 hodin na
mariánskolázeňské kolonádě.
Nejedná se však pouze o osamocenou
městskou akci. O tomto víkendu, na
přelomu července a srpna, se uskuteční obdobné akce také v Karlových
Varech a Františkových Lázních. Celý
tento program zastřeší České Lázně salony Evropy. Tato 3 města se, stejně
jako 8 ostatních předních lázeňských
měst Evropy, výrazně přiblížila k získání titulu světového dědictví UNESCO. O
tomto bude rozhodovat Výbor pro světové dědictví ve dnech 16. až 31. července 2021. Pokud by rozhodnutí Výboru bylo v souladu s doporučením
ICOMOS, lze oficiální potvrzení zápisu Slavných lázní Evropy na prestižní
Seznam světového dědictví UNESCO
očekávat koncem července 2021. Připravené akce by tedy v případě zapsání mohla města ihned využít k jeho
oslavám. Bez ohledu na tento aspekt
je však hlavním cílem to, aby města
udělala radost svým obyvatelům a návštěvníkům. Program v Mariánských
Lázních bude postaven napříč věkovými kategoriemi a žánry. Chybět nebude ani jarmark či občerstvení.

www.marianskelazne.cz
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Festival Živé pohraničí / Lebendes Grenzland

Na slavnostní zahajovací koncert třetího ročníku festivalu ŽIVÉ POHRANIČÍ
/ LEBENDES GRENZLAND zve Západočeský symfonický orchestr (ZSO). Záštitu nad festivalem převzala paní Melanie
Huml, bavorská ministryně pro evrop-

ské záležitosti a ministr zahraničních
věcí ČR, pan Jakub Kulhánek. Koncert se uskuteční v pátek 2. července
a bude prvním velkým symfonickým
koncertem ve Společenském domě
Casino v Mariánských Lázních po
dlouhé přestávce způsobené pandemií. Orchestr bude dirigovat Radek
Baborák, světově uznávaný dirigent
a hráč na lesní roh, který se od září
tohoto roku ujímá postu šéfdirigenta ZSO. Během večera zazní skladby
Beethovena, Sinigaglii a Antonína
Dvořáka (8. symfonie - „Anglická“)
a Radek Baborák vystoupí též jako

sólista. Festival Živé pohraničí / Lebendes Grenzland má podtitul „Hudba léčí
a usmiřuje“ a bude v letošním ročníku
pokračovat koncerty nejen ve Společenském domě Casino, ale také např.
v kostele sv. Anny v Paliči, v mariánskolázeňském hotelu Lesní Mlýn. A také na
kolonádě, kde se 9. 7. odehraje benefiční koncert, kterým chtějí symfonikové
přispět na pomoc jihomoravské obci
Hrušky, silně postižené přírodní katastrofou. Celý program festivalu Živé
pohraničí / Lebendes Grenzland najdete na webu www.zso.cz a na sociálních
sítích ZSO.

Kapsa plná pohádek

Oblíbené pásmo pohádek pro děti poběží v termínu od 8. 7. do 5. 8. 2021
každý čtvrtek v Městském divadle, Třebízského 106, Mariánské Lázně.
Jedná se o tradiční prázdninovou akci
pro děti, kterou jako jedni z mála nabízí právě Mariánské Lázně. Divadelní představení jsou určena dětem od
3 do 10 let. Začátek představení je vždy
v 10.00 hodin. Tak mohou navštívit pohádky nejen děti, které jsou doma, ale
i organizovaně v rámci školní docházky.

Zastav nečas!

Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo
počasí! Princezna
Prga brzy přišla
na kloub tomu, co
se stalo: Stromděd
Počas, který od
nepaměti košatěl hustým listovím, je
najednou dočista holý. Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla
do všech stran.
Část listí to zaneslo až k nám na Zemi,
a tak budou na Déčku potřebovat pomoc – tvoji pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda
přestala bláznit a počasí se vrátilo do
starých dobrých kolejí?
Od začátku prázdnin se více dozvíš
i v našem Turistickém informačním
centru.
VÍCE INFORMACÍ ZDE

www.marianskelazne.cz
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Slavná výročí - červenec – srpen
142 let od vysvěcení Anglikánského kostela
15. července si připomeneme 142 výročí slavnostního vysvěcení Anglikánského
kostela lordem biskupem von Bathem.
Své největší slávy se Anglikánský kostel
dočkal během pobytů anglického krále
Edwarda VII., který navštívil Mariánské Lázně celkem devětkrát (v letech
1897-1909). Král navštěvoval pravidelně zdejší bohoslužby. Krátce po smrti
krále Edwarda VII., v roce 1911, byla na
západní stěně Anglikánského kostela
v kruhu květinového věnce s královskou korunou odhalena pamětní tabule
s plastikou krále a jeho osobními daty
(* 9. 11. 1841, † 6. 5. 1910).
Pamětní tabuli renovoval v roce 1992
během rekonstrukce Anglikánského
kostela zdejší akademický sochař pan
Vítězslav Eibl.

Sigmund Freud

Před 108 lety se léčil v Mariánských
Lázních slavný zakladatel psychoanalýzy a badatel v oblasti hypnotické sugesce Profesor Sigmund Freud.
(6.5.1856 – 23.9.1939) Z Vídně přijel 17. července 1913 s chotí Martou
s dcerou Annou a s manželčinou sestrou Minnou Bernaysovou. Z Hamburku přijela Freudova druhá dcera Sofie
s manželem Halberstadtem. Tak se
sjela Freudova rodina ve Vile Turba,
patřící lékaři MUDr. Hans Turbovi, pozdějšímu starostovi města, který zde
Freuda léčil. Sigmund Freud se těšil, že
si tu vedle léčby trochu odpočine od své
práce. Strávil zde déle než měsíc. Zprvu
byl spokojen, ale vlhké a chladné počasí toho roku ho přivedlo k depresím
i k rozhodnutí léčit se příště opět jen
v Karlových Varech.
Mariánské Lázně na slavného profesora nezapomněly a v roce 2002 mu
byla odhalena na bývalém domě Turba,
dnes sídlo městské knihovny, pamětní
dvojdeska s plastikou.
I jeden z informačních panelů ze Stezky spisovatelů pamatuje na Sigmunda
Freuda.

www.marianskelazne.cz

Boží slávě a milované památce
Edwarda VII.,
z milosti Boží krále Spojeného
království a britských
zámořských dominií, ochránce
víry, císaře Indie a suveréna
nejšlechetnějšího řádu
podvazkového.

Franz Kafka
Slavný pražský, německy píšící spisovatel, který se nedožil své popularity, je dnes považován za jednoho
z literárně nejvlivnějších spisovatelů
20. století. V červenci 1916 v Mariánských Lázních strávil 3 týdny.
Ubytoval se v hotelu Balmoral-Osborne
i se svou snoubenkou Felice Bauerovou. Ve městě zůstal i po jejím odjezdu
a procházel se po místech, kde se společně procházeli, jedl v lokálech, kde
společně jedli, seděl na „jejím“ balkóně,
u „jejího“ stolu a svítil si „její“ lampou.
„Karlovy Vary jsou příjemné, ale Mariánské Lázně jsou nepopsatelně krásné.
Já jsem se měl již mnohem dříve držet
svého instinktu, který mi říká, že nejtlustší jsou také nejchytřejší. Neboť odtučňovat může člověk všude i bez uctívání
pramenů, ale v takových lázních je možné potloukat se jen tady“.

75 let filmového festivalu

První filmový festival s mezinárodní
účastí se konal ve dnech 1. až 15. srpna
1946 v Mariánských Lázních ve společenském domě Casino, kde se promítalo.
Na festivalu běžely české filmy "Nezbedný bakalář" (režie O. Vávra), "V horách
duní" (režie V. Kubásek), "Hrdinové mlčí"
(M. Cikán). Náhradním filmem bylo filmové drama "Muži bez křídel" (Čáp).
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Už jste navštívili?
Sbírková zahrada byla založena za
posledního majitele panství Jindřicha z Beaufort-Spontin a jeho ženy
Marie. Od 2. sv. války však nebyla
udržovaná a z původního bohatství
bylin se zachovalo minimum. Zahrada však díky úsilí několika nadšecům vstává z mrtvých.
Rozsáhlý park se nacházel mimo vlastní areál zámku, naproti nádraží přes
řeku Teplou. Otcem Marie Beaufort
byl hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, zakladatel Průhonického parku.
Zadání vybudovat sbírkovou zahradu se úspěšně zhostil vrchnostenský
zahradník Johann Koditek. V letech
1925–1927 byl zakoupen nevyužívaný svah o velikosti 19 hektarů. Během
parkových úprav bylo přemístěno přes
7000 m3 zeminy a vybudován přibližně jeden kilometr cest. Expozice byly
věnovány kolekcím rostlin různých

www.marianskelazne.cz

Bečovská botanická zahrada
světadílů. Samozřejmostí byly prvky
drobné zahradní architektury jako
odpočívadla, altány a vyhlídky. V roce
1931 již v zahradě rostlo 321 rostlinných rodů v 1005 druzích většinou
po 3 exemplářích. Ve stejném roce
pak vznikla ještě část zvaná „alpská
louka“, kde bylo vysázeno dalších
téměř 300 druhů. Každoročně byl
aktualizován soupis rostlin s jasným
číslováním, plánkem výsadby a krátkým popisem.
Od 2. světové války do roku 2005
byla zahrada téměř bez jakékoliv
údržby. Do obnovy zahrady se však
zapojila Základní organizace ČSOP
Berkut. Ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem v Plzni, Správu státního hradu a zámku v Bečově,
Městem Bečov, Správou CHKO Slavkovský les i Lesů ČR byla zahájena
rekonstrukce zahrady.
V areálu zahrady se dodnes zachova-

la řada cenných vzrostlých jehličnanů
– jedlí, jedlovců, douglasek i smrků.
Ze zdejších vzácných listnatých dřevin stojí za zmínku zmarličník či korkovník amurský, tzv. Korkovník pana
Koditka, který je „Stromem hrdinou“
České republiky pro rok 2006.
Součástí botanické zahrady v Bečově
je také unikátní bioferrata, první česká skalní stezka zaměřená na skalní
vegetaci. Nejjednodušší varianta vede
pozvolnou lesní pěšinou a zvládnou ji
i rodiny s dětmi.
zdroj: kudyznudy.cz

Otevírací doba
▪ denně od 9–19 hodin,
Bečovská botanická zahrada
364 64 Bečov nad Teplou
+420 602 522 615
+420 736 642 792
becovskabotanicka@seznam.cz
www.becovskabotanicka.cz
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Informace z infocentra
Hroznatova akademie Kláštera Teplá Vás srdečně zve
Klášter Teplá objektivem
Ivana Coufalíka
V pátek 2. července 2021 od 18.30 na
vernisáž výstavy: Klášter Teplá objektivem Ivana Coufalíka. Výstava bude
přístupná veřejnosti ve výstavním sále
kláštera po celý červenec denně od
10.00 do 17.00 hodin.
Klavírní kvartet Josefa Suka
V sobotu 3. července 2021 od 20.00 do
Modrého sálu na koncert Klavírního
kvarteta Josefa Suka.
Soubor byl založen houslistou Radimem Krestou v r. 2007. Díky obrovským úspěchům získal ansámbl

možnost koncertovat na mnoha významných světových pódiích a také
natočit CD a DVD s hudbou G. Faurého a J. Brahmse, G. Mahlera, Josefa Suka a Antonína Dvořáka s velmi
pozitivními ohlasy kritiků. Soubor
pravidelně vystupuje v Itálii, Španělsku, na Slovensku, v Rakousku,
Německu, či v Japonsku a je pravidelným hostem i mnoha mezinárodních festivalů: např. Pražské jaro, Bologna festival, La Bienalle di Venezia,
MHF Leoše Janáčka, Emilia Romagna
festival, Appassionata festival a jiné.
Kvarteto natáčelo živě do italského,
rakouského a českého rozhlasu.

▪ Od 21. června až do konce prázdnin probíhá na webu www.kampocesku.cz anketa o Oblíbené turistické informační
centrum roku 2021. Kdybyste nám chtěli udělat radost, dejte nám hlas :).
▪ Máte-li rádi informace v písemné podobě, přihlaste se k odběru našeho newsletteru o cestovním ruchu: ZDE.
▪ Na webu www.marianskelazne.cz přibyla kolonka „moje vstupenky“. Najdete zde (nebo vaši hosté) svůj účet, kterým
jste se registrovali při nákupu a tím pádem všechny zakoupené či rezervované vstupenky z kalendáře akcí na webu.
▪ V Mariánských Lázních se od 1. července hraje prázdninová hra pro děti s ČT Déčko Zastav nečas. V ML se nachází dvě
hesla – jedno přímo u nás v TIC, druhé je schované ve formě přírodní „kešky“ v lokalitě u Lesního pramene. Nápovědu
najdou děti v aplikaci nebo na webu od 1. července. Informujte prosím vaše hosty o této možnosti.
▪ Lázeňské jízdenky – ve spolupráci s Městskou dopravou ML budeme v TIC prodávat tzv. lázeňské jízdenky pro turisty
a lázeňské hosty. Jízdenky budou k dispozici od příštího týdne pro 7, 15 a 21 dní (jednotlivci) a rodinné na 7 dní. Jízdenky
jsou časové (dle výběru hosta) a nepřenosné. Pokud je neprodáváte sami ve svém hotelu, informujte prosím své hosty
o možnosti nákupu v našem TIC.
▪ Krajská destinační agentura Živý kraj připravila web https://laznezdravi.cz/, kde je možné najít všechny základní
informace o možnostech léčení v karlovarském kraji včetně návodu pro pacienty, jak si lázně zařídit.
HLASUJTE PRO SVÉ OBLÍBENÉ INFOCENTRUM ZDE

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"

www.marianskelazne.cz

Provozní doba
po – ne
		

09.00 – 12.30
13.00 – 19.00
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TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

ČERVENEC 2021

SRPEN 2021

Kolonádní koncerty
●
2021
Červen

Pátek 18. 6. 15:15 hod. (s přestávkou)
Sobota 26. 6. 15:30 hod. - Koncert mladých talentů – se ZUŠ Aš

Červenec

Pondělí 5. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)
Úterý 6. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)
Středa 7. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)
Čtvrtek 8. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)
Pátek 9. 7. 19:30 hod. – festival Živé pohraničí – Benefiční koncert
Neděle 11. 7. 10:30 hod.
Středa 14. 7. 15:15 hod.
Čtvrtek 15. 7. 15:15 hod.
Pondělí 19. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)
Úterý 20. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)
Středa 21. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)
Čtvrtek 22. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)
Pátek 23. 7. 15:15 hod. (s přestávkou)

Srpen

Pondělí 9. 8. 15:15 hod. (s přestávkou
Utery 10. 8. 15:15 hod. (s přestávkou)
Pondělí 16. 8. 15:15 hod.
Úterý 17. 8. 15:15 hod.
Čtvrtek 19. 8. 15:15 hod.
Pátek 20. 8. 15:15 hod.
Středa 25. 8. 19.30 hod. – 200 výročí ZSO – Gala open-air
Čtvrtek 26. 8. 19.30 hod. – 200 výročí ZSO – Gala open-air ROCK SYMPHONY
Neděle 29. 8. 15:15 hod.

