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Marienbad Film Festival proběhne na přelomu srpna a září

Ve dnech 29. srpna až 2. září 2017 se
v Mariánských Lázních uskuteční druhý ročník Marienbad Film Festivalu.
Festival se zaměřuje na český a zahraniční experimentální film, nabídne ale
také klasické hollywoodské a evropské
filmy 50. a 60. let a další akce určené
pro širokou veřejnost. Pro nedočkavé
filmové fanoušky je připraven Mobilní

Filmový klub, který bude po celé léto
promítat v centru města pod širým
nebem.
Filmový program letošního ročníku
se významně rozšíří. Sekce českého experimentálního a nezávislého filmu Theatre Electrique bude
letos poprvé soutěžní. Nová sekce
Cinema Excelsior se zaměří na mapování konkrétních zahraničních
oblastí experimentálního filmu –
v letošním roce půjde o současný rakouský experimentální film. Retrospektivní sekce nabídne zájemcům
ucelenou kolekci českých avantgardních filmů z první poloviny 30. let, a
to na unikátních filmových kopiích.
Diváci uvidí také restaurované filmy
G. Machatého Erotikon a Ze soboty
na neděli. „Festival chce být mimo
jiné prostorem pro setkávání filmařů
z oblasti experimentálních filmů, proto počítá také s bohatým programem
pro filmové profesionály,“ doplňuje
dramaturgyně festivalu Tereza Czesany Dvořáková. Opět se můžete těšit

na projekce klasických hollywoodských
a evropských filmů 50. a 60. let, které
proběhnou v netypických prostorách,
jako je Městské divadlo nebo Společenský dům Casino, ale také na programy
pro rodiny s dětmi a bohatý doprovodný program včetně koncertů, výstav
a divadelních představení.
„Zájem o film se snažíme zvýšit i podporou filmového programu ve městě
Mobilním filmovým klubem, který
bude do zahájení festivalu lákat filmové fanoušky z regionu do našeho
krásného města” doplňuje ředitelka
festivalu Zuzana Stejskalová.
Marienbad Film Festival se uskuteční
díky podpoře Státního fondu kinematografie, Karlovarského kraje, města
Mariánské Lázně, Rakouského kulturního fóra, mecenášů a místních firem
a dobrovolné pomoci mnoha jednotlivců.
Mariánskolázeňský spolek švihák opět
zajistí hudební doprovodný program
v kolonádě Ferdinandova pramene.
www.marienbadfilmfestival.com

Informační centrum roku 2017

Redakce KAM po Česku a ATIC ČR vyhlásila další ročník internetové ankety „Informační centrum roku
2017“. Anketa trvá do 31. 8. 2017 a nabídne široké laické i odborné veřejnosti možnost preferovat „své“
TIC v daném kraji, a následně tak i v celé České republice. Naše infocentrum můžete podpořit na ZDE
Těšíme se na vaše hlasy!

www.marianskelazne.cz
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Informace z infocentra
Karlovarská Karta šetří čas
a peníze i v Mariánkách
Karlovarské
infocentrum
vydalo
v loňském roce turistickou kartu, která usnadní turistům a návštěvníkům
poznávání města Karlovy Vary i celého
karlovarského regionu.
Díky vzájemné spolupráci všech zúčastněných subjektů se podařilo zařídit, že od 1. června 2017 lze tuto kartu
zakoupit také v Městském infocentru v
Mariánských Lázních a užívat si výhody a slevy také zde.

A jaké má vlastně karta výhody?
V ceně karty je např. městská doprava
v Mariánských Lázních, jízda turistickým autovláčkem, vstup do Městského
muzea, sleva na vstupné do parku Boheminium. Dále můžete využít volné
vstupné do kláštera v Teplé, na hrad
a zámek Bečov, na zámek Kynžvart
a řadu dalších památek v karlovarském
kraji. Samozřejmostí je také městská
doprava v Karlových Varech, jízda lanovkou Diana, jízda autovláčkem, vyhlídková jízda historickým autobusem.
Další příjemnou výhodou je sleva na
jízdné na železniční trase Karlovy Vary
– Mariánské Lázně. Od 15.6. je navíc
dvoudenní karta pro dospělého i pro
rodinu v akci se slevou 25%. Pokud se
chystáte do karlovarského kraje na pár
dní, určitě se vám karta vyplatí.

www.marianskelazne.cz

Bürgerfest ve Weidenu
Tak jako Mariánské Lázně slaví každoročně Zahájení lázeňské sezóny,
slaví naše partnerské město Weiden
svůj weidenský Bürgerfest. Dne 25.
června 2017 se konal již 47. ročník,
kterého se každoročně účastní všichni obyvatelé města, spolky, gastronomická zařízení, koná se jarmark, bleší trhy a vše doprovází hudba všech
žánrů. Letos byla akce navíc rozšířena o přeshraniční projekt „Europa
2020“, kterého se zúčastnily kromě
Mariánských Lázní také další partnerská města Weidenu, a to italské
Macerata, francouzské Issy-les-Moulineaux a rakouské Weiden am See.
Během čtyřdenní konference se projednávalo aktuální téma uprchlíků
v Evropě. Konference byla doplněna
bohatým programem, který vyvrcholil právě Bürgerfestem.

Naše město při této příležitosti reprezentovali žáci a učitelé z naší Hotelové školy. Rádi bychom jím tímto
poděkovali a společně se můžeme
těšit na příští rok, kdy s partnerským
Weidenem oslavíme již 10 let od založení partnerství.

Kapsa plná pohádek
se brzy otevře

Dne 10.7. v 10.00 bude zahájen
16. ročník dětské akce s názvem „Kapsa plná pohádek“. Jedná se
o ojedinělou a velice oblíbenou prázdninovou akci, kterou jako jedni z mála
nabízí právě Mariánské Lázně. Během
této akce, která poběží od 10.7.do
23.7., se na venkovní scéně (nádvoří)
domu Chopin vystřídá 6 divadelních
souborů. Profesionální soubory doplní dva soubory dětské z tzv. „Divadelní
dílny“, která běží souběžně s „Kapsou
plnou pohádek“. Divadelní představení budou určena dětem od 3 do 10 let,
ale přístup budou mít i starší diváci.
Začátky představení se budou pravidelně střídat a to od 10.00 a 16.00
hodin. Akce se uskuteční za finanční
podpory Karlovarského kraje a Města
Mariánské Lázně. Na děti čeká 14 pohádkových dnů, při kterých se pobaví,
ale jistě i mnohému naučí. Pokud ještě
nemáte program pro své děti, tak neváhejte a zaznamenejte si do kalendáře termín 10.7. – 23.7.2017. Podrobnější informace o programu získáte na
www.kisml.cz.
Havrdová Alena, KIS ML s.r.o.
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Letiště ve Sklářích by oslavilo 90 let
Mariánskolázeňské Letiště ve Sklářích
by 3. července oslavilo 90 let od svého
vzniku. Jedním z hlavních iniciátorů
vzniku letecké dopravy v Mariánských
Lázních byl rakouský pilot Julius Arigi, který se sem přistěhoval po první
světové válce. V roce 1920 založil leteckou společnost Ikarus, pro kterou
si pronajal pozemky na Panských polích. Odtud létal o sezóně do Prahy a do
některých německých měst. Radnice
Arigiho aktivity podporovala a zájem
o letectví vyústil ve vybudování letiště
ve Sklářích.
Slavnostní otevření letiště proběhlo
v roce 1927 linkami do Prahy a do Saské Kamenice. Šlo o druhé největší civilní letiště v ČSR a v roce 1929 se stalo
nejmodernějším leteckým přístavem
v Československu a to především díky
nádhernému terminálu od významného českého architekta Pavla Janáka.
V době největšího rozmachu mělo le-

www.marianskelazne.cz

tiště 18 leteckých linek a spojení téměř se všemi hlavními městy Evropy,
navíc mohli přijíždějící lázeňští hosté obdivovat parašutisty nebo leteckou akrobacii.
Slibný rozvoj letiště skončil až během předválečné hospodářské krize.
V průběhu 2. Světové války bylo letiště zabráno německým vojskem, které zde zřídilo pilotní školu "Flugzeugführerschule Marienbad". Ta zde
fungovala až do dubna roku 1945,
kdy bylo letiště rozbombardováno
americkou armádou a stalo se zcela
nepoužitelným.
Krátce po válce byl prostor využit
k soustředění a přípravě odsunu německého obyvatelstva z ČSR. Od ledna do října 1946 bylo odtud vypraveno 11 velkých transportů se 11891
osobami.
Po válce se hovořilo o obnově budovy, plánovala se stavba betonové drá-

hy, ale během 50. let tyto plány vzaly
za své.
Pokus o vzkříšení civilního provozu
proběhl na počátku roku 1972, kdy
zde Československé aerolinie obnovily
pravidelný vnitrostátní provoz. Avšak
hned v červnu téhož roku došlo k únosu letadla na Západ, při kterém přišel
o život kapitán letadla.
V dalších letech, při trvalém uzavření
letiště pro civilní provoz, sloužilo pouze pro zemědělské letouny.
Po roce 1989 bylo letiště využíváno
k parašutismu, plachtaření a pro četné
letecké akce. Přes sezónu byly pořádány okružní lety.
I přes snahu místních entusiastů je
však letiště již několik let uzavřeno.
A tak na bývalé letištní dráze místo letadel nalezneme pouze balíky slámy.
Bohužel ani do budoucna to na návrat
letectví do Sklářů nevypadá a tak zůstává tento prostor nevyužitý.
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Už jste navštívili?
Asi 10 km jihovýchodně od Mariánských Lázních se nachází tajemné místo - Přírodní rezervace Lazurový vrch.
K tzv. „Mramorové hoře“ se dostaneme
po silnici směrem na Chodovou Planou, kdy cca 1 km za Sklářemi odbočíme doprava na Dolní Kramolín.

Mramorová hora

Celé toto místo je protkáno opuštěnými štolami, za kterými stojí těžba kvalitního růžového mramoru a vápence.
Dodnes zde můžeme nalézt celkem
197 památek na těžbu z období středověku. Ta zde probíhala povrchově
i hlubině, a tak můžeme dodnes obdivovat pozůstatky místních důlních děl.
První zmínky o důlní činnosti v těchto
místech sahají do 15. století a s největší pravděpodobností zde těžba cenného materiálu pro sochaře probíhala
již dříve. Štoly a lomy zde nalezneme
v několika úrovních – terasách. Odpo-

www.marianskelazne.cz

Navštivte Lazurový vrch s tajemnou
mramorovou jeskyní!
vídá to tak uložení vrstev vápence
a mramoru, které jsou deskovitě vložené mezi horninu.

Hrad Michalšperk

Ještě před dobýváním mramoru
stával na Lazurovém vrchu hrad.
O tajemném hradu Michalšperk se
nedochovaly žádné historické prameny a proto se jej podařilo objevit
až v roce 1980. Krátké archeologické
průzkumy ukázaly, že hrad stával na
vrchu ve 13. století v místě mnohem
staršího výšinného sídliště. Zbytky
věky rozvaleného sídla, obklopené
vysokým lesním porostem, tak kolemjdoucí klidně přehlédne.

Mramorová jáma

Asi nejzajímavějším místem pro
návštěvu je Mramorová jáma někdy
také "Lazurka" nebo "Mramorová
jeskyně", která vznikla důlní činnos-

tí. Uvnitř jeskyně můžete kromě mramorové kresby na stěnách obdivovat
malé jezírko a během zimy zde přezimující netopýry.

Nedotčená příroda
a přírodní rezervace

Od 15. století se zde netěžilo dřevo,
a z těchto důvodů je Lazurový vrch
unikátní přírodní rezervací. Nalezneme zde typické suťové lesy s jedlí bělokorou a třešní ptačí. Některé části porostu mají dokonce pralesní charakter.
Ze vzácnějších druhů květeny zde
nalezneme samorostlík klasnatý, vraní oko čtyřlisté, lesní druhy vstavačovitých, kruštík širolistý a hlístník
hnízdák. Vlhké portály starých štol se
zelenají řadou vzácných bazofilních
mechorostů, např. druhy z rodu klaminka a kápěnka.
49.9126192N, 12.7760333E
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
1.7.2017, 14.00
areál Arnika u Kolonády

12.7.2017, 19.30
Kino Slavia 3D

26.7.2017, 17.00
Kino Slavia 3D

SRAZ HISTORICKÝCH
VOZIDEL

AXOLOTL OVERKILL

VŠECHNO JE ÚPLNĚ JINAK

přehlídka historických vozů v areálu
Arnika v centru města
1.7.2017, 13.00
Dlouhá plochá dráha

MEZI NEBEM A ZEMÍ
akce pro děti i dospělé.
2.7.2017, 10.00
park Boheminium

Drama, Německo, 2017, 94 min.,
premiéra, titulky
13.7.2017, 19.30
Dům Chopin

ŠEST KLOBOUKŮ JANA
PŘEUČILA

2. část cyklu „ Letní setkání u Chopina“
28.7.2017, 19.30
kostel Nanebevzetí Panny Marie

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN PRO
DĚTI A DOSPĚLÉ

ZSO: HOUSLOVÉ
MISTROVSKÉ KURZY

bohatý program v podání dětského
divadla Z bedny po celý den

Západočeský symfonický orchestr
15.7. 2017, 11.00–18.00
Sportovní areál Victoria

SpaRun 2017

běžecký závod s doprovodným
programem

15.7.2017, 13.00
park Boheminium
4.7.2017, 19.30
Kino Slavia 3D

OKLAMANÝ

(The Beguiled) Drama, USA, 2017,
94 min., superpremiéra, titulky
5.7.2017, 19.30
Městské divadlo Mariánské Lázně

ŽENA A MUŽ NEJEN V
RYTMU TANGA

Večer plný temperamentu v kvalitním
podání dvou mistrů kytary.
8.7.2017, 14.30
Krakonoš

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
SOCH
Odhalení soch v sochařském ráji
Kontakt:

VEČERNÍČKOVÝ
POHÁDKOVÝ LES

29.7.2017, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: HOUSLOVÉ
MISTROVSKÉ KURZY
31.7.2017, 19.30
Kino Slavia 3D

DRUHÁ STRANA NADĚJE
Drama / komedie, Finsko, 2017

akce pro děti v parku Boheminium
16.7.2017, 19.30
Dům Chopin

BLUETET

3. část cyklu „ Letní setkání u Chopina“
21.7.2017, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: SUMMER MUSIC
FESTIVAL

Západočeský symfonický orchestr
10.7.2017 – 23.7.2017
Dům Chopin

KAPSA PLNÁ POHÁDEK
open-air divadelní scéna

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"
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Komedie / Drama Itálie, 1974

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Západočeský symfonický orch.
středa 19. 7. v 15.00
čtvrtek 20. 7. v 15.00
pondělí 24. 7. v 10.30 a v 15.00
úterý 25. 7. v 10.30 a v 15.00
středa 26. 7. v 15.00
čtvrtek 27. 7. v 15.00
pondělí 31. 7. v 10.30 a v 15.00
úterý 1. 8.
v 10.30 a v 15.00
středa 2. 8. v 10.30 a v 15.00
čtvrtek 3. 8. v 10.30 a v 15.00

Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 18.00
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