
Informace z infocentra
Horkým tipem na letní dovolenou jsou Mariánky. Proč? Protože jsou super!

Už dávno neplatí, že by lázeňská města 
byla výhradním cílem seniorů, kteří si 
zde pomáhají od různých neduhů v láz-
ních. Kdepak! Mariánské Lázně jsou ide-
ální destinací pro všechny věkové kate-
gorie, rodiny malé i velké, party seniorů 
i študáků na prázdninách. Jsou skvělým 
místem na dovolenou i pro sportovce, 
gurmány, kulturní labužníky nebo vel-
mistry v relaxaci. 
Všichni do jednoho si léto v Mariánkách 
letos užijí. Město pro vás nachystalo ne-
spočet turistických stezek, sportovních 
areálů, dětských hřišť, hotelů, wellnessů, 
lázeňských procedur, rozhleden, hradů 
a zámků, ale i restaurací, kaváren, zahrá-
dek a galerií. 
Speciální pozornost v Mariánkách vě-
nují tomu, aby bylo město skvělé pro 
dovolenou s dětmi. Ať už s nimi vyrazíte 
po Stezce spisovatelů, do Boheminium 
Parku, kde mají nejmenší koně na svě-
tě nebo oboru s daňky a jeleny opodál, 
budou nadšené. Řada hotelů a penzio-
nů navíc nabízí speciální pokoje, menu 
i program pro děti. Že si chcete užít ve-
čer nebo den jen pro sebe? I na to služby 
v Mariánkách myslí. Coolonáda, perfekt-
ní animační klub, vám děti pohlídá. Děti 
se skvěle baví, zkušení animátoři se jim 

Jedno z nejkrásnějších českých měst, Mariánské Lázně, letos připravilo tolik tipů na výlety, lázeňských procedur, sportov-
ních aktivit, kultury, umění, aktivit pro děti a gastronomických zážitků, že nebudete vědět, co dřív a rozhodně nebudete 
chtít odjet. Mariánky nejsou jen kolonáda a Zpívající fontána, jsou to stovky zážitků.

postarají o parádní den a vy si užívá-
te třeba masáž, skvělý oběd, vybrané 
víno a božský klid.
Objevujte dál! Třeba všechny možné 
rozmazlovací a relaxační kúry, které 
existují. S kamarádkou, sestrou nebo 
maminkou si sem naplánujte dlouho 
odkládaný odpočinek ve formě dám-
ské jízdy a nechte se hýčkat! Dýchne na 
vás historie, romantika, pohoda i slav-
ná minulost města.
Přijeďte i za kulturou, které se nám 

N e w s l e t t e r
o cestovním ruchu
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

letos tolik nedostává. Koncerty, galerie, 
film i divadlo jsou na denním pořádku 
ulic Mariánek, stejně jako dětský smích, 
bublající prameny a usměvaví lidé. 
A když vás město trochu omrzí, sbalte 
batoh, vydejte se na Hameliku, Kladskou 
nebo směrem na zámek Kynžvart. Nebo 
raději na golf? Projet se na koni? Není 
problém! Mariánky jsou zkrátka super, 
ať si vzpomenete na cokoliv, co zrovna 
chcete podnikat. Zapište si do cestov-
ních deníků, že tady se vám bude líbit.

Takže na viděnou v Mariánkách!
Kompletní tipy na výlety, seznam ubytování, akce, zajímavá místa, památky 
a další informace najdete na webu www.marianskelazne.cz.
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Již po páté si místní filmový klub při-
pravil program, složený převážně 
z tuzemských komedií. Novinkou je 
nafukovací plátno o rozměrech 7x4,5 
metru, na které se bude každé úterý od 
21.30 promítat v parku u „Ferdinand-
ky“ po celé léto. Občerstvení bude za-
jištěno v přilehlé kolonádě, kde místní 
spolek švihák z.s. připravil improvizo-
vanou kavárnu a bar v rámci festivalu 
KOK (Kulturně ozdravná kúra). V pří-
padě nepřízně počasí se tak promítání 
bude moci přesunout do sucha a po-
hodlí levého křídla Kolonády.

Letní kino v Mariánských Lázních
Promítání pod hvězdnou oblohou a na čerstvém vzduchu si budou moci užít obyvatelé a hosté Mariánských Lázní. 
Letní kino zahájila komedie „Vlastníci“ v úterý 30. června u kolonády Ferdinandova pramene a bude pokračovat 
každé úterý až do 11. srpna. 

PROGRAM:
úterý, 7 července - Problémy prvního světa + beseda s režiséry filmu 
(Komedie / Povídkový Česko / Izrael, 2019, 70 min)
Starosti života v bohaté, průmyslově rozvinuté společnosti, nad kterými by 
obyvatelé třetího světa jen obraceli oči v sloup.
úterý, 14. července - Poslední aristokratka  
(Komedie Česko / Slovensko, 2019, 110 min)
Adaptace části prvního dílu stejnojmenné humoristické knihy od Evžena 
Bočka. 
úterý, 21. července - Falešně  
(Komedie / Drama Dánsko, 2019, 89 min)
Investiční bankéř Markus založil svoji úspěšnou kariéru na bezohlednosti. 
Machinace nakonec finančního žraloka dostanou za mříže.
úterý, 28. července - Přes prsty  
(Komedie / Romantický / Sportovní ČR / SK, 2019, 101 min)
Romantická komedie z prostředí plážového volejbalu.
úterý, 4. srpna - Daleko od Reykjavíku  
(Drama / Komedie Island / Dánsko / Německo / Francie, 2019, 92 min)
Tvrdohlavá Inge se vydává do boje se zkorumpovaným farmářským druž-
stvem, které ji přivedlo na mizinu. 
úterý, 11. srpna - Národní třída  
(Drama Česko / Německo, 2019, 91 min)
Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čer-
mákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem.
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Léto s Déčkem v Mariánkách – výzva pro děti a rodiče

Ajajaj. Prázdninová plavba parníku Titán 
bohužel ztroskotala – a s ní i všichni naši 
kamarádi z Déčka. Celá posádka uvízla 
na tajuplném ostrově. Legenda praví, že 
pryč se dostanou jen ti, jejichž odvážná 
srdce zažehnou dávno vyhaslou sopku…
Jenže většina postaviček z Déčka nejsou 
zrovna neohrožení dobrodruzi. Budou 
potřebovat pomoc – tvoji pomoc. Přijmi 
výzvu a pomoz Déčku vrátit se domů. 
Zažehněme sopku společně!
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Déčko ztroskotalo! Parník Titán ztroskotal! Celá posádka uvízla na tajuplném ostrově. A to jsme si mysleli, že si letos 
v létě po každoročních starostech konečně odpočineme…

Anketa oblíbené informační centrum roku 2020

A.T.I.C. ČR vyhlašuje anketu populari-
ty turistických informačních center ve 
spolupráci se společností Kam po Čes-
ku s.r.o., na jejichž webových stránkách 
www.kampocesku.cz hlasování proběhne 
v období od 21. června, od 24.00 hod., do 
31. srpna 2020. 
Hlas bude možné poslat jednomu z více 
než 450 certifikovaných informačních 
center, tedy takovému, které máte v obli-
bě, které vám pomohlo, příjemně překva-
pilo na cestách atp. 
V soutěži bude rovněž vylosováno 14 hla-
sujících, kteří budou odměněni pěknou 
cenou zajištěnou členy rady ATIC z jed-
notlivých krajů. Vítězná informační cen-
tra v každém z krajů budou slavnostně 
vyhlášena a oceněna. 
V loňském roce 2019 se hlasy rozdělova-
ly mezi 449 certifikovaných TIC, celkem 
bylo odevzdáno 15.672 platných hlasů. 
Alespoň jeden hlas v anketě získalo 64 % 
infocenter. Z České republiky bylo při-
děleno 15.199 hlasů. Dalších 473 hlasů 
pocházelo ze zahraničí, nejvíce pak ze 
Slovenska.

Od 21. června do 31. srpna hlasujte na www.kampocesku.cz v anketě Oblíbené informační centrum roku 2020 pro 
Infocentrum z Mariánek. My budeme mít radost a vy můžete vyhrát! 14 vylosovaných hlasujících získá parádní 
odměnu. 

Hlasujte pro své oblíbené infocentrum ZDE

Více se dozvíš i v našem Turistic-
kém informačním centru nebo 

www.zachrantrosecniky.cz

https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/69/tic-marianske-lazne
https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/69/tic-marianske-lazne
http://www.zachrantrosecniky.cz
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Kulturně ozdravná kúra v Mariánských Lázních začíná za pár dní

Levé křídlo Kolonády Ferdinandova 
pramene letos ožije díky energii čle-
nů a podporovatelů místního kultur-
ního spolku Švihák, ale taky podpoře 
vlastníka objektu, společnosti Ensana 
Health Spa Hotels. Ta dala Švihákům 
prostory k dispozici za symbolických 
podmínek a podílela se i na zbudová-
ní vodovodu. Na další nutné opravy se 
Šviháci vrhli v půlce května svépomo-
cí. Nejdůležitější byla obnova podla-
hy, kterou svým sponzorským darem 
v podobě materiálu významně pod-
pořilo Podlahářství Slepička. Kromě 
podlahy se na Ferdinandce, jak Šviháci  
kolonádě říkají, provedly i menší nut-
né opravy interiéru tak, aby byl připra-
vený na kulturní provoz. Na ten spolek 
úspěšně vybírá peníze díky podpoře 
místních obyvatel a fanoušků v crowd-
fundingové kampani Hithit.
O prvním červencovém víkendu vy-
stoupí na Ferdinandce hvězda součas-
né stand-up comedy Adéla Elbel. Její 
show si můžete užít v pátek i v sobotu, 
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kdy bude moderovat speciální Slam 
poetry contest za účasti těch nejlep-
ších českých slamerů.  Projekt Ho-
nest Guide představí v sobotu 4. čer-
vence jeho spoluautor, investigativní 
reportér a moderátor Janek Rubeš. 
Společně s architektem Adamem 
Gebrianem pak budou v neděli do-
poledne debatovat s obyvateli Mari-
ánek o kladech a záporech veřejného 
prostoru v jejich městě. V neděli od-
poledne proběhne mediální diskuse 
s názvem Kdo je tady novinář, kterou 
povede Robert Břešťan, šéfredaktor 
zpravodajského serveru Hlídacípes.
org.
Hudební program prvního kulturně 
ozdravného víkendu na Ferdinandce 
zahájí páteční koncert The Wild Ro-
ots z Lázní Kynžvart, v sobotu a v ne-
děli pak vystoupí loketští Cajk nebo 
Jazz Cakes z Mariánských Lázní. Hu-
dební víkend vyvrcholí v neděli kon-
certem křehkého písničkáře s duší 
rockera, Davida Pomahače.   

Pro děti i jejich rodiče připravili Švihá-
ci dvě divadelní představení Kulturně 
okrašlovacího spolku z Plané a ani-
mační workshop plzeňské Animánie. 
Zahájení kulturně ozdravné kúry dopl-
ní výstava kreseb absolventky místní-
ho gymmnázia Anny Monsportové.  
Nabité bude ale na Kolonádě Ferdi-
nandova pramene letos celé léto. Mů-
žete zajít na pravidelné letní filmové 
projekce  ve spolupráci s Marienbad 
Film Festival, na PechaKucha Night 
vol. 23 pod širým nebem a nebo vy-
razit na první ročník festivalu Moody 
Moon Noise. Ten vznikl jako produkč-
ní prvotina spolupráce spolku Švihák 
a hudebního magazínu Full Moon.
Všechny informace najdete na švihác-
kém webu nebo na facebooku  Švihák 
a Kulturně ozdravná kúra.

Kulturně ozdravná kúra se koná 
za podpory Karlovarského kraje 
a města Mariánské Lázně.

První červencový víkend se znovu probudí k životu Kolonáda Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních. Místní 
spolek Švihák tu po menších úpravách jejího levého křídla pořádá  letní Kulturně ozdravnou kúru (KOK). Festival 
se bude konat celé léto a začíná už v pátek 3. července. Těšit se můžete na víkend nabitý hudbou, divadlem nebo 
debatami. Vystoupení místních umělců doplní úspěšná stand-up komička a moderátorka Adéla Elbel, investigativní 
reportér Janek Rubeš nebo architekt Adam Gebrian.

Více o festivalu KOK najdete zde+: 
www.fb.com/kulturneozdravnakura

http://www.fb.com/kulturneozdravnakura
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Lázeňský hotel Pacifik by se dal jedním slovem po-
psat jako impozantní. Tato architektonická dominanta 
okouzluje svou nádhernou fasádou a špičkovou lokali-
tou na konci hlavní třídy Mariánských Lázní s mírným 
stoupáním. Neméně impozantní je i mimořádně vyve-
dený design interiérů v přímořském stylu. Vše se tady 
točí kolem moře. To se promítá do výběru barev tkanin 
a textilií, pozadu nezůstávají ani obrazy a doplňky a vše 
dovršuje restaurace připomínající trup převrácené lodě 
a hala kapitána Jamese Cooka. Dům čp. 84 projektoval 
Arnold Heymann pro hoteliéra Kašpara Otta, majitele 
kavárny Egerländer (dnes hotel Monty), který se rozhodl 
přestavět také starý hotel Telegraf na palácový Grand-
hotel Ott. Hotel byl otevřen v sezóně roku 1905. Po roce 
1945 dostal jméno Pacific, v letech 1974 – 1990 nesl jmé-
no Vítězný únor. V roce 1990 se mu vrátil název Pacifik.

Zdroj: Hamelika.cz, wikipedie

150 let od narození Arnolda Heymanna, díl šestý: Lázeňský hotel Pacifik

Pohádkové palácové stavby v lázeňské čtvrti Mariánských Lázní obdivovali hosté po celé dvacáté století. Vedle slavného 
mariánskolázeňského architekta Josefa Schaffera (1862-1938) má v Mariánských Lázních rovnocenný post ještě jiný 
architekt – Arnold Heymann z Vídně, který by letos oslavil 150 let od svého narození.  

Prohlídky - červenec 2020
Pojďte s námi na prohlídku po architektonických skvostech 
Mariánských Lázních. Speciální prohlídka se koná každý 
měsíc, sraz v Turistickém informačním centru, Hlavní 47. 

Po stopách spisovatelů aneb 
mariánskolázeňská múza 

čt 02.07. 2020, 15:30 180,-

Po stopách nejznámějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.
Prohlídka po pramenech III. so 04.07. 2020, 15:30 180,-
Vydejte se za místními léčivými prameny. 
Architektura v průběhu století 
aneb co nám zbylo po předcích

čt 9.07. 2020, 15:30 180,-

Prozkoumejte jedinečnou architekturu kolonád a lázeňských domů.
Prohlídka centra města so 11.07. 2020, 15:30 120,-
Poznejte ta nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.
Tajemství smrti Theodora 
Lessinga

čt 16.07. 2020, 15:30 180,-

Prohlídka zaměřená na historii židovské komunity v ML.
Putování po  
Mariánských Lázních I.

so 18.07. 2020, 13:30 180,-

Vydejte se s naším průvodcem do okolní přírody.
Slavná milostná setkání čt 23.07. 2020, 15:30 180,-
Prohlídka zaměřená na historky o známých zamilovaných párech.
Po stopách slavných 
návštěvníků II.

so 25.07. 2020, 15:30 180,-

Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.
Prohlídka centra města čt 30.07. 2020, 15:30 120,-
Poznejte ta nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Nárok na slevu mají děti od 6-15 let, studenti, držitelé karty ZTP 
a Senior pasu. Pro malé děti využijte speciální prohlídky z naší 
nabídky. Uvedené ceny platí na osobu.

Více informací ZDE
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Hřiště bylo založeno v roce 1904 a jeho 
patronem se stal anglický král Edward 
VII. Prvním prezidentem klubu byl 
kníže Trauttmansdorff a vicepreziden-
tem opat kláštera v Teplé Gilbert Hel-
mer. Golfové hřiště se poprvé otevřelo 
pro hru dne 21. srpna 1905 a první zá-
sah jménem anglického krále provedl 
ctihodný opat, který samozřejmě držel 
golfovou hůl v ruce poprvé v životě.
Hřiště se záhy stalo velmi populár-
ním a začaly ho navštěvovat celebrity 
té doby: králové Španělska a Švédska, 
indický mahárádža, finančník Morgan, 
magnát Gulbenkian, slavní průmysl-
níci a umělci z celého světa. Golfový 
trénink v té době vedl profesionální 
britský golfista Frank Slater a od roku 
1926 v klubu trénoval jeden z nejslav-
nějších golfových profesionálů Arthur 
Lees.
Dnešní tým Royal Golf Clubu Marián-
ské Lázně je na svou bohatou historii, 
úzce spojenou s Británií, náležitě hrdý. 

Naučte se hrát golf a změňte svůj osud!
Jednou z nejkrásnějších perel Mariánských Lázní je královský golfový klub Royal Golf Club, který v roce 2013 získal 
prestižní ocenění pro nejlepší golfové hřiště roku v České republice.

Veřejné hřiště Chip&Putt
Pojďte si i vy vyzkoušet své síly a schopnosti na veřejné devítijamkové gol-
fové hřiště Chip&Putt. Abyste mohli hrát na tomto cvičném hřišti, nemusíte 
skládat zkoušky na zelenou kartu, ani nemusíte utrácet peníze za nákup gol-
fových holí, míčků a speciálního oblečení. Stačí jen dorazit na cvičné hřiště 
ve sportovním oblečení a vhodné obuvi. Poté si od obsluhy půjčíte hole a 
míčky a zkušený personál vám vysvětlí, jak na to. Cvičné hřiště se nachází v 
prostředí malebného parku, obklopeného kvetoucími loukami. Ve stylovém 
obslužném domku s příjemným posezením je vždy zajištěno občerstvení ve 
formě vychlazeného piva, prosecca, limonády a či zmrzliny pro děti. Můžete 
hrát celá rodina a společně strávit na čerstvém vzduchu den volna. Pokud 
tomuto sportu propadnete a budete se mu chtít věnovat vážněji, můžete se 
na recepci královského golfového klubu domluvit na sportovním tréninku.

 ▪  Web: https://www.fb.com/opicimuz/
 ▪ E-mail: diana.lambertova@seznam.cz
 ▪ Telefon: +420 723 644 557
 ▪ Adresa: Mariánské Lázně 582, 353 01 Mariánské lázně – Zádub

V klubovně golfového hřiště si mů-
žete prohlédnout dobové fotografie, 
na nichž nechybí člen klubu a slavný 
spisovatel Rudyard Kipling nebo vý-
znamní návštěvníci klubu, mezi něž 
patřil Mark Twain, Thomas Alva Edi-
son, Sigmund Freud, generál Patton, 
Franz Kafka a další.
V roce 1935 se v Mariánských Láz-
ních konalo první otevřené mistrov-
ství Československé republiky v gol-
fu za účasti nejlepších evropských 
profesionálů. Od tohoto roku domi-
nují na hřišti Skot Mark Seymour, 
Arthur Lees a legendární hráč svě-
tové třídy Henry Cotton, kterému se 

mariánskolázeňské hřiště velmi líbilo, 
a v roce 1937 zde získal mistrovský ti-
tul.
V době druhé světové války golf nikdo 
nehrál. Hřiště však znovu ožilo s pří-
chodem americké armády. Američtí 
vojáci popadli hrábě a kosy a golfové 
hřiště uvedli do takového stavu, aby na 
něm bylo opět možné oblíbenou hru 
hrát. V roce 2003 obdrželo golfové hři-
ště v Mariánských Lázních od králov-
ny Alžběty II. titul Královského hřiště, 
kterým se pyšní jako jediné v konti-
nentální Evropě. Díky své slavné histo-
rii a královskému titulu hřiště přitahu-
je golfové nadšence z celé Evropy.

Koupit si poukaz na hru ZDE
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Naučná stezka Kladská získala prestižní cenu Adolfa Heyduka 

“Je to pro nás prestižní ocenění naší dlouho-
dobé práce v lokalitě Kladská,” říká ředitel 
Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Ho-
ráček a dodává: “Naše více než čtyřicetiletá 
snaha o zpřístupňování Kladských rašelin 
pomocí naučné stezky a nyní i bezbariérové-
ho Domu přírody pro osoby s pohybovým 
hendikepem byla takto příjemně oceněna. 
Těší nás dvojnásob, že jsme byli nominová-
ni bez našeho vědomí a hlasovali samotní 
návštěvníci anonymně prostřednictvím in-
ternetu.” Cena byla udělena Mezinárodním 
vzdělávacím projektem Hugo na cestách 
ve spolupráci s Památkovou komorou ČR 
a Geoparkem Český ráj. Zároveň byl u této 
příležitosti předán Správě CHKO Slavkov-
ský les z rukou předsedy stálé komise Sená-
tu pro rozvoj venkova a senátora Miroslava 
Nenutila pamětní list. 
“Veřejnost může každý rok na webových 
stránkách www.hugonacestach.info nomi-
novat kulturní památky, geologické lokality, 
technické památky či malá muzea zaměřená 

V úterý 16. června 2020 ve Svijanech byla slavnostně Správě CHKO Slavkovský les udělena za naučnou stezku Kladská cena 
Adolfa Heyduka za rok 2019 pro památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným v kategorii geologické lokality.   

na industriální nebo technické dědictví, 
které jsou podle jejího mínění nejvíce 
přátelská ke zdravotně znevýhodněným 
návštěvníkům,” vysvětluje systém nomi-
nace a hlasování hlavní koordinátorka 
projektu Hana Talli Hlubočková. Do pá-
tého ročníku (za rok 2019) nominovala 
veřejnost celkem 17 památek a lokalit a 
do hlasování bylo započítáno celkem 747 
platných hlasů. Jak hlasování pro rok 2019 
dopadlo a kdo byl oceněn? To doplňuje 
Jana Rolková ze Správy CHKO Slavkovský 
les: “Jak již bylo řečeno, za zpřístupnění 
naučné stezky Kladské rašeliny pro osoby 
na vozíku a s ohybovým postižením zís-
kala cenu za geologickou lokalitu nejvíce 
přátelskou ke zdravotně znevýhodněným 
Správa CHKO Slavkovský les s druhým 
nejvyšším počtem hlasů v udělovaném 
roce 2019. V kategorii Národní kulturní 
památky a památky UNESCO byla s nej-
vyšším počtem hlasů hodnocena Národní 
kulturní památka Vyšehrad za možnost 

bezbariérové prohlídky celého areálu pro 
osoby na vozíku, které veřejnost přidělila 
191 hlasů. V kategorii ostatní památky zví-
tězil Zámek Svijany za kompletní bezbari-
érový přístup do expozic i parku pro osoby 
pohybově postižené. Ve čtvrté udělované 
kategorii - technické památky a malá mu-
zea, ocenila veřejnost Železniční muzeum 
Českých drah v Lužné u Rakovníka za bez-
bariérový přístup pro osoby na vozíku.” 
Základ naučné stezky Kladská byl Správou 
CHKO Slavkovský les vybudován již v roce 
1977. V současné době je naučná stezka pro-
vozována společně s Lesy ČR, s. p. a je kon-
cipována jako okruh dlouhý zhruba 2 km, 
doplněný informačními panely a interaktiv-
ními hravými prvky. Na většině své délky je 
tvořena dřevěným povalovým chodníkem 
přívětivým právě pro osoby s pohybovým 
omezením. Návštěvníci tak mohou díky 
stezce “vstoupit” do okrajové části národní 
přírodní rezervace Kladské rašeliny.

http://www.sparun.wz.cz


Prohlídka historických částí hotelu 
Nové Lázně je novinkou společnosti 
Ensana. Prostory dosud přístupné 
pouze hotelovým hostů mají nyní 
šanci si prohlédnout i návštěvníci, 
kteří se ubytovali jinde nebo jenom 
projíždí.

Uvidíte klenoty z 19. století, jako jsou 
Římské lázně z roku 1892, královská 
kabina anglického krále Edwarda VII. 
a císařská kabina Franze Josefa I., uni-
kátní historické chodby s kabinami uh-
ličitých minerálních koupelí. Zažijete 
i prohlídku Společenského domu Casi-
no s historickými sály.
Prohlédnete si místa, kde se psala his-
torie Mariánských Lázní, kde si užíval 
lázně anglický král Edward VII. v letech 
1899 – 1908, ve své době nejmocněj-
ší panovník světa. Obdivujte interiéry 
i bazény Římských Lázní, či jedinečné 
prostory ve společenském „Kursaale“. 

Už jste navštívili?
Návštěvníkům budou výjimečně zpří-
stupněny unikátní historické prosto-
ry hotelu, které nejsou běžně dostup-
né v době, kdy je hotel plně v provozu.
Tematické prohlídky s výkladem probí-
hají od 15. června 2020 do 31. 8. 2020, 
během víkendů v dopoledních hodi-
nách. V případě zájmu je možné domlu-
vit prohlídky i během týdne.

Římské lázně

Římské lázně se nacházejí v hotelu Nové 
Lázně společnosti Ensana. Historický 
komplex byl postaven roku 1896 a patří 
mezi neodmyslitelné dominanty cent-
ra Mariánských Lázní. V dochovaných 
historických prostorách čekají na hosty 
dva původní bazény z roku 1896. Kromě 
nich tu však najdou také bazén s proti-
proudem, whirlpool, 2 sauny, sanarium, 
parní lázeň, Kneippovu terapii, ochlazo-
vací bazének, fontánku s  ledovou tříští 
a relaxační místnost k odpočinku.
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Korunovační klenoty českého lázeňství

Informace pro návštěvníky: 
Vstupenky lze zakoupit v Turistic-
kém informačním centru na Hlav-
ní třídě nebo v kalendáři akcí na 
webu města.

 ▪ Cena: 100 Kč
 ▪ Snížená cena: 50 Kč

Seznam prohlídek ZDE

https://www.marianskelazne.cz/kalendar/?filtr=Y&nameEvent=&fromEvent=&toEvent=&categoryType%5B%5D=9#filtrEvent


Informace z infocentra

Zařazením zámku Kynžvart do rodiny 
významných evropských památek byla 
potvrzena kvalita hodnot, která tato pa-
mátka představuje v evropské historii. 
Zámek Kynžvart patří v České republice 
mezi nejvýznamnější národní kulturní 
památky s mezinárodním přesahem. Ve-
dle současného ocenění památkou Ev-
ropského dědictví byla část jeho sbírek, 
konkrétně Kynžvartská daguerrotypie, 
v roce 2017 zapsána na seznam UNESCO 
Paměť světa a v roce 2001 získal zámek 
cenu EUROPA NOSTRA. 
Ocenění je nejen potvrzením, že dosa-
vadní práce se daří, ale i nábojem v ní 
pokračovat. Kulturní dědictví je excerpcí 
naší kultury a my se snažíme jeho po-
tenciál rozvíjet a zprostředkovávat ve-
řejnosti. Cílem je pomoci lidem v dnešní 
uspěchané době zasadit své životy do 
souvislostí, historického kontextu a pod-
porovat v nich vlastní reflexy. Prostřed-
kem jsou různé aktivity, od provádění 
v autentických interiérech zámku, přes 
různé výstavní projekty až po různorodé 
kulturní a třeba i sportovní akce.  
Co nás v tomto roce čeká? Správa zám-
ku Kynžvart připravila řadu zajímavých 
akcí, nicméně mnohé musely být zru-
šeny nebo byl významně omezen jejich 
rozsah. Jejich výčet naleznete na webo-
vých stránkách zámku Kynžvart: www.
zamek-kynzvart.cz a samozřejmě Vás 
budeme průběžně seznamovat s po-
drobným programem. 

Zámek Kynžvart památkou s mezinárodním statusem 

Začátkem roku 2020 obdržel zámek Kynžvart prestižní ocenění v podobě označení Evropské dědictví. Evropská komise 
vyzdvihla význam zámku Kynžvart v procesu integrace Evropy jako důležitého místa diplomatických setkání v 1. polo-
vině 19. století a akcentovala také dnešní úlohu zámku jako živého centra vzdělávání a propagátora myšlenky evropské 
integrace. 

Ilustrační fotoNejbližší a nejvýznamnějších akce: 
4. července Speciální prohlídka parku
Bude možné nahlédnout pod pokličku práce krajinného architekta a získat 
tak představu, jak probíhá péče o zámecký park v současnosti a zároveň 
získat detailní informace o dějinách našeho parku. Tematickou prohlídku 
povede Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., přední česká specialistka na historické 
parky.
11. července Oscar Wilde: Strašidlo Cantervillské
Přijďte se podívat, jaké strašidlo se usídlilo na zámku Kynžvart. Představení 
divadelní komedie se odehraje přímo na nádvoří zámku v podání populár-
ních herců Báry Štěpánové a Martina Zounara.
18. července a 15. srpna Zlacené stolní soupravy
Speciální tematické prohlídky, během nichž se návštěvníci naučně popu-
lární formou dozví mnohé z teorie, ale hlavně z praxe stolování a etikety u 
stolu v historii. Centrem pozornosti budou plně instalované zlacené stolní 
soupravy, tzv. nástolníky vyrobené francouzskou firmou Thomire. Prohlíd-
ky povede PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., přední český odborník na toto 
téma a autor mnoha knih.
25. července a 31. srpna Hostem u knížete Metternicha II
Letní noční procházky kynžvartským zámkem při svíčkách. Účastníci se 
na chvíli dostanou do role zvláštních návštěvníků, kteří navštíví knížete 
Metternicha v jeho paláci ve Vídni. Pozvání přijala rovněž Kateřina Vilemína 
Zaháňská, paní kněžna z Babičky Boženy Němcové.
22. srpna Senzační proces po smrti hraběte Valdštejna z Duchcova 
Kostýmované prohlídky propojují dva zámky spojené s životem a smrtí 
manželského páru Jiřího Viléma Valdštejna a Antonie Pascaliny Metterni-
chové, a to zámky Duchcov a Kynžvart. Námětem divadelních prohlídek je 
soudní proces o majetek, jenž proběhl po smrti hraběte Valdštejna v roce 
1890 a dobovým tiskem byl podrobně zdokumentován. Akce je součástí 
projektu NPÚ s názvem Valdštejnové – lvi ve službách císařů (z cyklu Po 
stopách šlechtických rodů).
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Provozní doba
Omezená pracovní doba 
denně  09.00 – 12.30
  13.00 – 19.00

Kontakt:
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"

3.7. 2020, 10.30, 15.00 
Kolonáda

KOLONÁDNÍ KONCERT
Západočeského symfonického  
orchestru Mariánské Lázně

3.7. 2020, 17.00 
Centrální parkoviště 

GAIA MESIAH  
& COCOTE MINUTE
České rockové kapely

5.7.2020, 21.10 
Kolonáda

SLAVNOSTNÍ PRODUKCE 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Bedřich Smetana „VLTAVA“

Kalendář akcí Další akce naleznete na adrese:  
marianskelazne.cz/kalendar

6.7.2020, 16.00 
Hotel Lesní Mlýn

ŽIVÉ POHRANIČÍ – 
LEBENDES GRENZLAND
Koncert Západočeského symfonické-
ho orchestru

10.7.2020, 20.20 
Kolonáda Ferdinandova pramene

PechaKucha Night vol 23.
23. večer prezentací 

11.7.2020, 09.00 – 16.00 
Areál Viktoria

SPA RUN
Běžecký závod městem

17.7.2020, 17.00 
Hotel Lesní Mlýn

VÝSTUP NA HORU MÉRU
poezie & klavír
Dramatizace části básnické skladby 
Michala Rejžo Pavlíka

19.7.2020 10:00 – 17.00 
Kolonáda Ferdinandova

Knižní lázně
Setkání malých knižních nakladatelů 

25.7.2020 17.00
Centrální parkoviště

Michal Pavlíček, Kamil Stři-
havka, Bára Basiková
Koncert rockových legend

Mariánky mají SUPER kalendář

Diplomy a ceny předal soutěžícím Petr 
Kubis, hejtman Karlovarského kraje 
a  krajský radní Josef Janů, kteří ocenili 
kvalitu elektronických služeb i webových 
prezentací účastníků soutěže.
Turistické informační centrum Marián-
ské Lázně získalo první cenu v kategorii 
elektronická služba za svůj kalendář akcí 
na webu a IT oddělení městského úřadu 
se umístilo na druhém místě v kategorii 
nejlepší internetové stránky měst. 
Do celostátního kola postupují město 
Habartov, obec Pila a Mariánské Lázně 
s elektronickou službou, vítězové v celo-
státním kole budou vyhlášeni na konfe-
renci ISSS dne 18. – 19. 10. 2020 v Hradci 
Králové.

Mariánské Lázně uspěly hned dvakrát v krajském kole soutěže Zlatý erb 2020. Soutěž o nejlepší webové stránky a 
elektronické služby měst a obcí každoročně vyhlašuje spolek Český zavináč. Vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 
25. června na krajském úřadě v Karlových Varech. 

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2020 v Karlovarském kraji:

Elektronické služby:
1. Mariánské Lázně Kalendář akcí
2. Habartov Dovozová služba
3. Cheb Rozklikávací rozpočet

Nejlepší internetové stránky měst:
1. Habartov
2. Mariánské Lázně
3. Sokolov
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https://www.kinoslavia.cz/home.html


https://www.facebook.com/events/274552660623793


https://www.kisml.cz/cs/


https://www.marianskelazne.cz/kapsa-plna-pohadek/2188/?dateId=12878

