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Město rozkvetlo, vysázeno přes 25 000 letniček!
V květnu byly dokončeny práce na
výsadbě letničkových záhonů v Mariánských Lázních. Letos bylo vysazeno 25 320 letniček. Mezi nimi můžete vidět afrikány, cinie, muškáty,
petunie, begonie, povijnici batátovou a další.
Podle referentky Správy veřejné zeleně paní
Ing. Zory Rákosové je výběr květin pro lázeňské město tvůrčím a kreativním procesem. Pokud před dvaceti lety byly květiny
vysazovány podle principu vytváření kobercových záhonů, pak dnešní trendy jsou víc
uvolněné. Květiny mohou být pestré a různorodé, měly by však vždy harmonizovat
s daným místem, protože každý záhon má
svá vlastní specifika daná kompozicí parku
a stanovištěm.
Velká pozornost je věnována samotné péči
o květiny. Jelikož léto bude pravděpodobně
opět horké, bude nutné zavlažovat květiny
každý den, aby neuvadly a těšily návštěvníky
i obyvatele města. Květiny jsou vysazovány
dvakrát ročně. Na podzim se vysazují cibuloviny a dvouletky, zatímco počátkem léta
letničky. Všichni dodavatelé i všechny odrůdy květin jsou vybírány v předstihu. A tak
se již nyní připravuje výběr květin pro příští
letní sezónu. Zajímavostí je, že se městští zahradníci museli vzdát tulipánů u Ferdinandova pramene, protože si jejich cibulky oblí-
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bily srnky. V loňském roce snědly všechny
tulipány prakticky přes noc. Proto se letos
zahradníci rozhodli pouze pro narcisy, jejichž cibule jim tolik nechutnaly.
Květiny mají v lázeňském městě nejen
dekorativní funkci, ale také nepopiratelný
terapeutický význam. Léčitelé od nepaměti používali květinové aroma i samotné

květiny k léčbě různých onemocnění. Při
pohledu na rozmanitost barev a jejich velkolepost se člověk vnitřně proměňuje, jeho
úzkosti a obavy mizí a cítí se lépe. Jistě uznáte, že právě toto je jedním z důležitých cílů,
o něž usilují jak obyvatelé, tak návštěvníci
našeho lázeňského města.
Zdroj: Správa veřejné zeleně
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Informace z infocentra
Oblíbený běh SpaRun proběhne v rámci akce MOVOMAL
V sobotu 13. července čeká milovníky běhu již sedmý ročník závodu SpaRun.
Celá akce je nyní zastřešena festivalem MOVOMAL a tak kromě běžeckých
závodů se můžete těšit na opravdu pestrý doprovodný program.

Vary v kině Slavia
Co to znamená MOVOMAL? Dle organizátorů akce je to zkratka pro “moderní,
vstřícné a otevřené Mariánské Lázně”.
Tento malebný název tak zahrnuje jak
oblíbené běžecké závody, tak foodfestival nebo vystoupení pouličních umělců
na lázeňské kolonádě.
Pro tento ročník SpaRunu organizátoři
rozšířili počet kategorií tak, aby šance
na umístění byla pro účastníky závodu
ještě vyšší. Start a cíl závodu se opět
nachází ve Sportovním areálu Viktoria,
odtud vede 6,4 km dlouhá trasa lázeňským parkem až do turistického centra
Mariánských Lázní k oblíbené koloná-

dě se Zpívající fontánou. Prezentace závodníků a výdej čísel začíná od
11.00, samotný závod bude zahájen
ve 12.50.
Tou dobou to už bude v rámci foodfestivalu na kolonádě vonět pochutinami
všech druhů: burgery, pravé belgické
hranolky, grilované maso, sendviče,
falafel, sýrový raciette,… a k tomu
budou návštěvníky bavit tzv. buskeři, čili pouliční umělci ze všech koutů
ČR. Druhou červencovou sobotu tak
budete mít možnost vidět vzdušnou
akrobacii, žonglérství nebo slyšet světoznámý Flaškinet.

Kapsa plná pohádek již po osmnácté

Od 8. července začíná na nádvoří domu Chopin každoroční oblíbený dětský
prázdninový festival pohádek – Kapsa plná pohádek.

Pohádkový cyklus se koná od pondělí
8. července do neděle 21. července a je
určen pro děti předškolního věku i pro
děti 1. stupně základních škol. Časy
představení se pravidelně střídají od
10.00 dopoledne nebo odpoledne od
16.00. Každou neděli na konci obou
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týdnů je pak hraná pohádka dětmi
z dětské divadelní dílny, která probíhá souběžně s festivalem. Vstupenky
je možno zakoupit vždy hodinu před
představením v pokladně na nádvoří
domu Chopin, kde se již 2. července
začne stavět velký a prostorný stan.

Čtvrté Vary ve vašem kině letos
do kin přivezou horké letní slunce
Neapole a Kalifornie i mrazivou
islandskou atmosféru.
Akce Vary ve vašem kině si klade
za cíl přenést kousek festivalové
atmosféry i do ostatních měst po
celé České republice a představit
v kinech rozmanitost karlovarského programu. Každý rok zástupci
labelu KVIFF Distribution pečlivě
vybírají výrazné filmy daného ročníku a posílají je bezprostředně po
skončení festivalu do všech kin.
Tři filmové novinky z programu
54.  ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary letos už
počtvrté společně vstoupí do kin v
pondělí 8. července 2019. Kousek
festivalové atmosféry a pestrého
karlovarského programu divákům
po celé republice zprostředkují tři
rozliční zástupci letošního nesoutěžního programu: nový dokumentární portrét Asifa Kapadii o nejslavnějším fotbalistovi všech dob
Diego Maradona (10.7. od 20.00
hod.), režijní debut herce Jonaha
Hilla a událost americké nezávislé
scény Devadesátky (8.7. od 20.00
hod.) a napínavé islandské drama
z festivalu v Cannes Bílý bílý den
(9.7. od 20.00 hod.).
Letošní výběr filmů je skutečně exkluzivní a patří k tomu nejlepšímu,
co bude před uvedením do českých
kin prezentováno na karlovarském
festivalu. Režiséři všech tří snímků
jsou počítáni mezi současné nejobdivovanější světové tvůrce.

2

Informace z infocentra
Mariánské Lázně vzdají hold spisovatelům
Johann Wolfgang Goethe, Mark
Twain, Ivan Alexandrovič Gončarov, Franz Kafka, Jaroslav Seifert,
Miroslav Horníček, Josef Dobrovský, ale také Vladimír Páral… To
je jen krátký výčet významných
spisovatelů, kteří si oblíbili Mariánské Lázně. Jim všem vzdá hold
nová stezka, jejíž základní kámen
symbolicky položil Vladimír Páral
již v roce 2017.
Stalo se tak na počest mistrova životního
jubilea. Samotná realizace stezky probíhá
v těchto dnech a na slavnostní otevření se
můžete těšit již 11. srpna 2019.
„Mariánské Lázně od svého vzniku inspirovaly literáty, kteří se sem proto rádi
vraceli,“ řekl Vladimír Páral k nové Stezce
spisovatelů. „Pojímám ji nejen jako novou
turistickou atrakci, ale také jako prostředek ke vzdělávání. Je to jedinečný způsob,
jak vrátit děti k literatuře. Věřím, že se
stezka stane jakýmsi základním kamenem
pro organizaci literárních sympozií a po-

dobných akcí ve městě. Zároveň bych
byl rád, aby Čechům připomněla půvab jejich rodného jazyka a posloužila
k tomu, abychom se neztratili v anglicismech."
Toto přání Vladimíra Párala by mohlo
být naplněno. Cílem stezky je přinést
návštěvníkům nový turistický cíl a připomenout genia loci Mariánských Lázní
prostřednictvím vzpomínek, citátů a děl
spisovatelů a oživit místa, kde žili, tvořili
a odpočívali. Projekt by měl ale být také

přínosem pro školy, které mohou stezku využít při učivu o literatuře či historii
města. S tím vším se budou moct touto
netradiční cestou seznámit také obyvatelé
a návštěvníci města. Ke stezce se připravuje literární kvíz, který si zájemci budou
moct vyzvednout v infocentru. Po jeho
správném vyplnění čeká na ty, kteří se zapojí, drobný dárek.
Projekt finančně podpořil Karlovarský
kraj a město Mariánské Lázně.

Letní kino v Mariánských Lázních odstartovalo čtvrtou sezónu
Již čtvrtou sezónu se bude konat letní kino v samém srdci Mariánských
Lázní, v areálu Arnika nedaleko slavné kolonády. Série promítání odstartovala v pátek 28. června dětským
filmem „Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená“ a bude pokračovat
každé úterý v červenci a srpnu.
Promítání na čerstvém vzduchu pod
hvězdnou oblohou se každým rokem těší
větší oblibě, a proto byly vybrány filmy
tak, aby uspokojily co nejširší spektrum
diváků. Léto přeje především komediím
a hned první úterý v červenci se můžete těšit na českého zástupce tohoto
žánru - „Ženy v běhu“, následovat bude
slavné „Rozmarné léto“ Jiřího Menzela.
O tom, že pravá láska dokáže překonat
všechny překážky, vypráví chytrá americká komedie „Pěkně blbě“. Další film
„Všechno bude“ je českou road movie,
která vypráví příběh dvou kluků, kterým
ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně
vydávají v ukradeném autě na cestu přes
celou republiku. Červenec uzavře absurdní komedie "Odborný dohled nad výkla-
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dem snu" o třech kamarádech, bývalých
spoluvězňů z bolševického kriminálu,
kteří spolu po ovdovění žijí v domě na
česko-německém pomezí.
Srpen otevře druhý režisérský počin
Jiřího Mádla „Na střeše“, který vypráví o starším profesorovi, který ubytuje mladého Vietnamce, kterého najde
ukrytého na střeše svého domu. Další
film „Mars“ je vztahová komediální romance v prostředí nehostinné planety
od režiséra Benjamina Tučka s herci z
divadla Vosto5.

Letní kino ukončí 20. srpna film s příznačným názvem „Happy end“. Komedie
Oldřicha Lipského a Miloše Macourka
z 60. let s hvězdným obsazením je nezvyklým a odvážným experimentem, vypráví
totiž děj pozpátku.
K zakoupení bude možné i občerstvení
v retro karavanu „Mobilního filmového
klubu“, pod jehož hlavičkou je celá akce
pořádána. Čas promítání bude vždy ve
22.00, těsně po setmění a v případě nepřízně počasí se promítání přesouvá do
nedaleké budovy Kolonády.
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Oblíbené informační centrum 2019
V průběhu léta opět můžete hlasovat o své nejoblíbenější turistické
informační centrum v České republice. Hlasovat můžete na www.
aticcr.cz nebo www.kampocesku.
cz. Soutěž trvá do konce prázdnin.
Hlasujte pro TIC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.
Soutěž pro Asociaci turistických informačních center zajišťuje společnost Kam
po Česku, na jejichž webových stránkách
www.kampocesku.cz hlasování probíhá
v období od 21. června do 31. srpna 2019.
Vstup do soutěže je však také možný přes
web asociace www.aticcr.cz.
Hlas je možné poslat jednomu z více
než 440 certifikovaných informačních
center. Hlasovat je možné jen jednou v
každém z krajů. V soutěži bude vylosováno 14 hlasujících, kteří budou odměněni pěknou cenou zajištěnou členy rady
ATIC z jednotlivých krajů.
Vítězná informační centra v každém
z krajů budou slavnostně vyhlášena
a oceněna v rámci členského fóra ATIC
ČR v Praze 7. 11. 2019.

HLASUJTE PRO TIC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ZDE

Bílé i v zeleném poli je chráněno
3. 4. 2019 vstoupila v platnost registrace značky bílého i v zeleném poli
jako ochranné známky, s níž jsou
spojeny činnosti a služby informačních center. A.T.I.C. ČR je vlastníkem
ochranné známky, registrace je provedena u Úřadu průmyslového vlastnictví.
A.T.I.C. ČR slaví letos 25 let od svého založení, k němuž došlo v roce 1994. Nyní
má asociace již 341 certifikovaných členů, vč. 22 poboček, přičemž certifikuje
dalších více než 100 nečlenů. Certifikace
dosud byla jediným celistvým nástrojem
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s vlivem na kvalitu činnosti informačních center a rozsah jejich poskytovaných služeb. Bohužel až dosud neměla
asociace praktický nástroj na to, jak zamezit zneužívání logotypu bílého i v zeleném poli ze strany tu a tam se objevujících spekulantů umisťujících si „íčko“
ke svým službám. Ti často, zejména v
90. letech min. století, prostřednictvím
označení infocentra lákali turisty na své
vlastní služby, aniž by následně poskytli
dostatečné, adekvátní a komplexní turistické informace, kvůli nimž turisté do
jejich provozovny přišli.
Od 3. 4. 2019 se situace změnila. A.T.I.C.

ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví zaregistrovala značku bílého i v zeleném poli
jako ochrannou známku, k níž se vážou
činnosti a služby informačních center.
Rada A.T.I.C. ČR se 14. 5. 2019 usnesla, že
logotyp bude nadále propůjčován pouze
certifikovaným turistickým informačním
centrům (k dnešnímu dni 446 TIC), aby
byla lépe zaručena kvalita a rozsah poskytovaných služeb turistickými informačními centry. Ti, kteří značku bílého i v zeleném poli dosud užívají a nemají služby
svého infocentra certifikovány, budou
letos vyzváni, aby se certifikovali, nebo
chráněné označení „i“ odstranili.
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Už jste navštívili?
Nedaleko Mariánských Lázní se nachází obec s poetickým názvem Tři
Sekery, ve které se nachází poklad v
podobě starého stroje na výrobu perel. Vidět ho můžete v místním muzeu zvaném Bouda.
Výroba perel byla jednoduchá, z obyčejného dřeva se vysoustružily válečky. Ty
pak stačilo nasypat do velkého bubnu
s pískem, kterým se za pomoci kliky točilo až do té doby, než se dřívka krásně
nezaoblila do požadovaného tvaru. Dřevěné kuličky se potom provrtaly a korálky byly hotové. Tyto dřevěné "perly" se
pak různými způsoby zdobily barvením
a lakováním.
Z korálků pak vznikaly růžence, náhrdelníky a dokonce i praktické pomůcky, jako
kabelky nebo podložky pod horké hrnce.
Lidé v pohraničí si takovouto výrobou
přivydělávali hlavně v zimě, kdy nebyla
žádná práce v lese ani na poli.
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Muzeum Bouda ve Třech Sekerách
Muzeum Bouda se může pochlubit
i dalšími dobovými vynálezy, které
v návštěvnících budí obdiv. Zajímavé
je, že veškeré exponáty pochází z místních chalup a tak každý z nich vypráví
svůj originální příběh.
Hned při vstupu vás zaujme zrestaurovaný stroj věžních hodin s mosaznou
cedulkou s letopočtem 1883. Ta u hodin
chyběla až do doby, kdy se do Tří Seker
vydali potomci původních německých
obyvatel. Ti cedulku s letopočtem, patřící k hodinám, přivezli po letech zpět.
Při odsunu po druhé světové válce si ji
vzali na památku a nyní ji mohli opět
přišroubovat na původní místo jako doklad opětovného sblížení obou národů.
Tři sekery se nachází 8,5 km od Mariánských Lázní a vede k nim cyklotrasa
č. 2068.
Muzeum Bouda se nachází v objektu,
který původně sloužil jako ledárna, zásobárna ledu pro místní hostince, poz-

ději jako sklad nábytku místní školy. Postupně ale chátral. Dočkal se však citlivé
rekonstrukce a dnes slouží jako centrum
kulturního dění v obci. Muzeum lze navštívit po předchozí domluvě s paní starostkou Dagmar Strnadovou (tel.: 354 694
620, mob. tel.: 602 527 348).
zdroj: www.regiony.rozhlas.cz
Kde se vzal název obce Tři Sekery
Původní název obce souvisí s česko-německou minulostí. Německy
Drei Hacken, později česky Tři Sekery. Hustými lesy v místech dnešní obce kdysi vedla kupecká stezka
do Bavorska. Jezdili tudy vozkové
se zakrytými vozy. Jednou se uprostřed lesa rozhodli, že tam přespí.
A jeden z vozků si všiml zvláštních
balvanů.
Aby toto místo znovu našel, až se
budou vracet zpátky, udělal si do
nejbližší jedle tři záseky sekerou.
Jak se později ukázalo, ony zvláštní balvany obsahovaly měděnou
rudu, a ta se tu také později začala
těžit. Symbol jedle a tří seker zůstal
ve znaku obce dodnes stejně jako
název Tři Sekery.
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Další akce naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kalendář akcí

2.7.2019, 22.00
Arnika

10.7.2019, 19.30
kino Slavia

17.7.2019, 19.30
Městské divadlo

MOBILNÍ FILMOVÝ KLUB:
"ŽENY V BĚHU"

DIEGO MARADONA

NAD PRAHOU TANČILY
PÍSNIČKY

3.7.2019, 19.30
Městské divadlo

11.7.2019, 15.30
Sraz u infocentra

Letní kino na Arnice promítá českou
komedii

Strhující portrét jedné z nejslavnějších a kontroverzních osobností
fotbalu.

ARGENTINSKÉ TANGO TANGO ARGENTINO

THEODOR LESSING A ŽIDÉ
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

4.7.2019, 19.00
Dům Chopin - Hudební síň

12.7.2019, 19.30
Společenský dům Casino

Koncert v rytmu tanga s tancem

Tematická komentovaná prohlídka

KOMORNÍ KONCERT

LEBENDES GRENZLAND

Světoznámého saxofonisty, klarinetisty,
dirigenta Felixe Slováčka a jeho hostů
5.7.2019, 19.30
Společenský dům Casino

1. ročník nového festivalu Západočeského symfonického orchestruzávěrečný koncert

ZSO: FESTIVAL EDUARDA
NÁPRAVNÍKA

E. Nápravník, T. Svoboda, L. van
Beethoven, L. Malý, J. Vejvoda, F. Chopin, E. Morricone, N. Rota, A. Marcello,
Z. Fibich, K. Svoboda….

Tematická komentovaná prohlídka
21.7.2019, 19.30
Dům Chopin

WALDEMAR MATUŠKA VE
VZPOMÍNKÁCH

Účinkuje Vladimír Walda Nerušil s kapelou Malevil Band
24.7.2019, 19.30
Městské divadlo

24.7.2019, 19.30
Městské divadlo - galerie
13.7. 2019
Start: Areál Viktoria
7. ročník běžecké závod Spa Run
s bohatým doprovodným programem s názvem MOVOMAL

15.7.2019, 10.30; 15.00
kolonáda

Kapsa plná pohádek

KOLONÁDNÍ KONCERT
Západočeského symfonického
orchestru Mariánské Lázně

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

PO STOPÁCH SLAVNÝCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ II.

Skladby z období „zlaté éry“ jazzu

8.7.–21.7. 2019
Dům Chopin

Kontakt:

20.7.2019, 19.30
Sraz u infocentra

JAZZ & SWING NIGHT

SpaRun 2019

Oblíbený dětský prázdninový festival plný pohádek

Koncert dechové kapely Strahovanka

DIVADELNÍ TANČÍRNA

Příjemné posezení v divadelní galerii
s hudbou a tancem
31.7.2019, 19.30
Městské divadlo

ZLATÁ ÉRA OPERETY

Procházka operetními melodiemi
Účinkují: Gabriela Kopperová Čápová –
soprán, Juraj Nociar - tenor
Strauss trio: Tatiana Skalková – housle,
Natalie Rothbauerová- violoncello, Karel
Friesl – klavír.
Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00

6

LETNÍ KINO
NA ARNICE
KAŽDÉ ÚTERÝ

červenec–srpen

2.7.

Ženy v běhu
Komedie
Česko, 2019, 93 min
Režie: Martin Horský

30.7. Odborný dohled nad výkladem snu
Komedie / Drama
Česko, 2018, 79 min
Režie: Pavel Göbl

9.7.

Rozmarné léto
Komedie / Poetický
Československo, 1967, 74 min
Režie: Jiří Menzel

6.8.

Na střeše
Drama / Komedie
Česko, 2019, 97 min
Režie: Jiří Mádl

16.7. Pěkně blbě
Romantický / Komedie / Drama
USA, 2017, 120 min
Režie: Michael Showalter

13.8. Mars
Komedie / Drama
Česko, 2018, 85 min
Režie: Benjamin Tuček

23.7. Všechno bude
Road movie / Drama / Komedie
ČR / SLO / PLN / SK, 2018, 85 min
Režie: Olmo Omerzu

20.8. Happy end
Komedie / Experimentální
Československo, 1967, 71 min
Režie: Oldřich Lipský

start: 22.00 hod.
vstup: 80,- / změna programu vyhrazena
V případě špatného počasí bude promítání přesunuto na kolonádu.
www.fb.com/Mobilni.Filmovy.Klub/
Projekt je realizovaný za finanční
podpory města Mariánské Lázně.
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TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Každý
čtvrtek
a sobotu
▪ Prohlídky centra města,
▪ prohlídky po pramenech,
▪ po stopách slavných návštěvníků,
▪ slavná milostná setkání,
▪ Theodor Lessing a Židé v ML,
▪ architektonické prohlídky,
▪ sportovní prohlídky,
▪ dětské prohlídky,...

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

Vstupenky lze koupit
v infocentru nebo online na
vstupenky.marianskelazne.cz

www.marianskelazne.cz/prohlidky

