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 ▪ člen Asociace Turistických Informačních Center, kategorie A
 ▪ provozovatel: KIS Mariánské Lázně s.r.o.
 ▪ oficiální turistické informační centrum, které splňuje   

podmínky určené Czech Tourismem
 ▪ předprodej vstupenek
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

65 let klacků a tykadel
Letos je to 65 let od doby, kdy byla  
v Mariánských Lázních nahrazena 
tramvajová doprava trolejbusy. Dnes 
již neodmyslitelný symbol Marián-
ských Lázní vyjel poprvé 27. dubna 
1952. V první etapě výstavby sítě 
existovala pouze trať od nádraží ke 
Goethovu náměstí. O rok později 
byl otevřen nový úsek až k Lesnímu 
prameni pro dopravu rekreantů do 
lázeňských zotavoven.
V roce 1960 začínají trolejbusy jezdit 
do Úšovic. První smyčka vznikla  
u dnešní zastávky Kovárna. Rozvoj 
pokračoval výstavbou nové vozov-
ny a prodloužením trasy až k areá-
lu dopravního podniku a později  
k Antoníčkovu prameni.
Přelom 60. a 70. let znamenal rozmach 
autobusových linek, které propojily 
město s Velkou Hleďsebí, Klimentovem, 
Hamrníky, Zádubem-Závišínem a za-
jímavými turistickými cíli (Krakonoš, 
Nimrod). V roce 1972 byl vybudován 
moderní terminál veřejné dopravy  
u zastávky Taxislužba (City service).

Během 80. let vznikaly nové úseky  
a modernizoval se také vozový 
park. Trať u nádraží byla přesunuta 
k blízskému sídlišti Panská Pole. 
V roce 1984 byla postavena nová 
dlouhá trať až do Klimentova  
a Velké Hleďsebe.
V druhé polovině 90. let a na počátku 
21. století hrozil celkový zánik 
trolejbusové dopravy, kterému se 
podařilo zabránit.
V letech 2004 – 2006 byl s využitím 
evropských dotací obnoven vozový 

park nízkopodlažními vozy typu Škoda 
24Tr Irsibus.
Návrh na úplné zrušení trolejbusů 
přichází opět v roce 2011 a i v dalších 
letech se vede vášnivá debata, zda 
udržet nejmenší trolejbusový pro-
voz v ČR. V roce 2016 padlo rozhod-
nutí, že nejlepším řešením bude užití 
trolejbusů s bateriovým pohonem (tzv. 
parciálních trolejbusů). Trolejbusy tak 
mají v Mariánských Lázních budouc-
nost na další léta zajištěnou.

zdroj: "100 let městské dopravy"

http://www.marianskelazne.cz
http://www.marianskelazne.cz
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.smart_guide.smartguide&hl=cs
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Informace z infocentra

Mariánky mají nejlepší  
elektronickou službu v kraji
Karlovarský kraj ve spolupráci se 
spolkem Český zavináč vyhlásil kraj-
ské kolo 19. ročníku soutěže Zlatý erb.
Karlovarský kraj se do soutěže Zlatý erb 
zapojil poprvé a zúčastnit se jí mohla 
všechna města a obce kraje. Jejím cí-
lem je podpořit modernizaci místních 
samospráv prostřednictvím rozvoje 
informačních služeb. Spočívá nejen ve 
vlastním srovnání webů měst a obcí, 
ale poskytuje také jejich webmasterům 
a provozovatelům užitečné informace 
pro další zlepšování. „Soutěžící, kteří 
se přihlásili do krajského kola, hod-
notila odborná porota. Ta se zaměřila 
na internetové stránky a elektro-
nické služby měst a obcí a posuzova-
la především povinně zveřejňované 
informace, kvalitu úřední desky či 
přehlednost a výtvarné zpracování 
webu,“ uvedla hejtmanka Karlo-
varského kraje Jana Vildumetzová.
Mariánské Lázně se umístily na  
3. místě v kategorii "Nejlepší we-
bové stránky města" a vyhrály s ap-
likací Smart City kategorii "Nejlepší  
elektronická služba".

Jako vítězové tak postupují do ce-
lorepublikového finále, které se 
uskuteční 3. dubna v rámci programu 
konference ISSS v Hradci Králové. 
Kromě vyhlášení vítězů třech kategorií 
bude na konferenci udělena také cena 
za nejlepší turistickou prezentaci, 
kterou mohou obdržet i kraje, regiony 
a turistické destinace.
Soutěže se aktivně zúčastnila města 
a obce z celé republiky. Celkově se 
letos zapojilo 504 projektů obcí  
a měst včetně elektronických služeb, 
ve srovnání s minulým ročníkem se 
počet soutěžících navýšil o více než 
polovinu.

zdroj: muml.cz

Sochy v parcích se 
dočkaly jarních úprav
Vzhledem k tomu, že součástí 
veřejného prostoru našeho města 
nejsou pouze vegetační prvky, ale  
i množství zajímavých historických  
a uměleckých děl, tak i jim je 
věnována velká pozornost. V loňském 
roce se v rámci rozpočtu veřejné 
zeleně podařilo nechat vyměnit 
dřevěné části na  balustrádě nad 
Labutím jezírkem. Byly opraveny 
schody na Goethově náměstí a také 
se povedlo rekonstruovat - vyčistit 
a doplnit chybějící části na soše Jana 
Nepomuckého v parku „U Jána“ - nad 
kruhovým objezdem a zároveň so-
chu otočit směrem k pěšině. 

Mariánka se vydává už od 
února, máte ji?
V roce 2017 pokračují práce na novém 
odbavovacím systému Městské hro-
madné dopravy. 

V těchto dnech probíhá čištění busty 
Václava Skalníka,  tvůrce místních 
parků a  pozdějšího starosty města. 
Sochu vytvořil Josef Bezděk a je 
umístěna v Sadech Václava Skalníka.
Druhým sochařským dílem, kterému 
se letos dostalo péče je sousoší od 
sochaře Zdeňka Šimka, které se 
původně nacházelo v centru kamen-
né fontány, kdysi umístěné v parku 
nad kruhovým objezdem. Sousoší 
"Čtvero ročních období" se nachází 
uprostřed parku Střed. 

Speciální kamenické práce na 
sochách s citem provedl Stanislav 
Junek. Do budoucna je v plánu vyčistit 
a zrekonstruovat i další umělecká 
díla a prvky, která neodmyslitelně 
patří do našeho veřejného prostoru 
a která si to jistě zaslouží.

Nyní byl získán potřebný souhlas 
Drážního úřadu (povolení instalací 
systému do trolejbusů), byla podepsá-
na smlouva s ČSOB  (akceptace tran-
sakcí bankovními kartami) a úspěšně 
proběhla homologace v systému 
Plzeňské karty. Postupně   probíhají 
první montáže do vozidel, zatím ještě 
bez elektronických validátorů, či 
jednodušeji řečeno „terminálů“, jejichž 
dodávka s příslušnými identifikačními 
kódy je očekávaná začátkem měsíce 
dubna. Tyto terminály budou insta-
lovány u předních, nástupních dveří.

Následně bude probíhat zkušební 
provoz včetně zácviku provozních 
zaměstnanců a v případě, že bude 
úspěšně prověřena plná funkcionalita 
systému (současně jsou totiž instal-
ovány a zprovozňovány systémy pro 
dispečerské řízení, informační systé-
my jako hlášení zastávek apod.) bude 
systém plně zprovozněn. 
Toto řešení, které je v přípravě, je  
v naší republice unikátní a je vyvinuto 
speciálně pro Mariánské Lázně. Jedná 
se o kombinaci propojení dvou systémů 
a to příměstského a městského.
Další informace o tom, jak bude nový 
systém fungovat naleznete ZDE.

https://www.muml.cz/evt_file.php?file=2377
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Infocentrum na jarních veletrzích

ITB Berlín, 8. – 12.3. 2017
Největšího veletrhu cestovního ru-
chu ITB Berlín se letos zúčastnilo 
přes  10 000 vystavovatelů ze 184 
zemí světa, více než 5 000 novinářů 
ze 76 zemí, přes 450 bloggerů a cel-
kem 110 zahraničních delegací. Ve 
společné expozici České republiky se 
na ploše 306 m2 prezentovalo celkem 
31 vystavovatelů včetně Mariánských 
Lázní. 

stavovatelské pulty, v druhé části 
restaurace. Karlovarský region byl 
čestným hostem letošního veletrhu 
a návštěvníci o něj projevovali ne-
bývalý zájem. Zdá se, že celý kraj 
včetně Mariánských Lázní je pro naše 
blízké sousedy téměř dosud neob-
jevenou destinací dostupnou za dvě 
hodiny autem. Veletrh, kde se prezen-
tovalo 850 vystavovatelů, navštívilo 
106 tisíc návštěvníků, což je zatím 
historický rekord v návštěvnosti 
veletrhu. Kromě expozice Živého 
kraje se prezentovala Česká repu-
blika také na stánku agentury Czech 
Tourism, kde se představily další 
kraje a zástupci hoteliérů, zejména  
z Mariánských Lázní.
O destinaci Mariánské Lázně byl 
velký zájem z řad laické veřejnosti.
Největší zájem byl o přehled kempů, 
cyklotrasy a vycházkové trasy, dále  
o mapu města a kulturní přehled. 
Stranou nezůstala ani nabídka uby-
tování. 

Během března Městské infocentrum reprezentovalo Mariánské Lázně   
na dvou významných německých veletrzích

Naše město reprezentovalo ne-
jen Městské infocentrum, resp. KIS 
Mariánské Lázně s.r.o., ale také zástup-
ci hoteliérů (Léčebné lázně, Ambas-
sador Group, Orea Hotels). Veletržní 
expozice připravená agenturou Czech-
Tourism zaujala návštěvníky z řad 
odborné i laické veřejnosti zejména 
velkoplošnými fotografiemi barokních 
míst, velmi pozitivně byl hodnocen 
také nový propagační spot.

CzechTourism v rámci veletrhu 
předal ceny CzechTourism Awards 
2017 oceňující nejvýznamnější part-
nerské spolupráce na německém 
trhu za rok 2016, díky kterým se 
podařilo zvýšit prestiž České repu-
bliky v oblasti cestovního ruchu. 
O destinaci Mariánské Lázně byl 
velký zájem jak z řad odborníků, tak 
z řad laické veřejnosti. 
Česká republika je obecně vnímána 
jako ideální dojezdová destinace  
z Německa a Mariánské Lázně jako 
dosud neobjevený ráj. Zároveň je 
ČR v souvislosti s politickou situací 
vnímána jako bezpečná destinace.
Návštěvníci měli zájem nejen  
o léčebné pobyty, ale také o zážitkové 
programy, což potvrzuje v minulosti 
avizovanou potřebu brožury s tipy 
na výlety a nabídkou různě dlouhých 
pobytů.

Freizeit Messe Nürnberg, 
15. – 19.3. 2017
Oblíbený a hojně navštěvovaný 
veletrh volného času, který je 
vnímán jako počátek jarní sezóny, 
jsme navštívili v rámci expozice Kar-
lovarského kraje, resp. destinační 
agentury Živý kraj. Expozice na 
ploše cca 100m² byla rozdělena do 
dvou částí. V jedné části byly vy-

Řada návštěvníků se chystala do 
Mariánských Lázní na léčení či dovo-
lenou a informovala se o možnostech 
volného času.
Karlovarský kraj je pozitivně vnímán 
jako ideální dojezdová destinace 
na výlet z Německa a zároveň jako 
bezpečná destinace.
Karlovarský kraj je pozitivně vnímán 
jako ideální dojezdová destinace 
na výlet z Německa a zároveň jako 
bezpečná destinace. Výraznou roli  
v projeveném zájmu hrála značná pro-
pagace Karlovarského kraje ze stra-
ny pořadatele veletrhu nejen před 
samotnou akcí, ale i během veletrhu. 
Podobně laděné akce pod záštitou Kar-
lovarského kraje mají určitě dlouho-
dobý potenciál.
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PŘEHLED AKCÍ 2017 
Státního zámku Kynžvart
29.4. 2017 

Vítání ptactva
Ornitoložka Mirka Horáková Vás seznámí se 
zpěvným ptactvem zámeckého parku.

6.5. 2017 

Hvězdáři Rudolfa II.
Seznámení s renesanční kosmologií a počá-
tky astronomických věd. Pozorování Slunce 
a Měsíce astronomickými dalekohledy.

20.5. 2017 

Sluneční hodiny 
podle Albrechta Dürera
Historický vývoj a druhy slunečních hodin 
se Zdislavem Šímou, astronomem a členem 
Akademie věd, patronem Pražského or-
loje. Návštěvníci vytvoří sluneční hodiny na 
nádvoří zámku.

10.6.2017

Zámecký Jarmark  
a Poutní mše svatá
Prodej tradičních výrobků a bohatý dopro-
vodný program. Promítání cest po vesmíru 
a galaxiích v mobilním planetáriu.

17.6. 2017

Metternichova výzva 2017
4. ročník trailového závodu, který startuje 
na zámku Kynžvart a cíl bude na hradě  
a zámku Bečov.

5.–6. 7. 2017

Zámecký park očima 
Lenky Křesadlové
Netradiční prohlídka zámeckého parku se 
specialistkou zahradního umění.

8. 7. 2017

Piknik na ostrůvku
Pohodové odpoledne na ostrůvku zámeck-
ého rybníku s hudebním vystoupením, 
netradiční prohlídkou zámeckého parku  
a slavnostním křtem nové zámecké lodičky.

Více najdete na:

www.zamek-kynzvart.eu

Nedaleko Mariánských Lázní se na 
okraji chráněné krajinné oblasti Slav-
kovský les nachází lázeňské městečko 
Lázně Kynžvart. V jeho blízkosti nalez-
neme jedinečnou klasicistní památku, 
Zámek Kynžvart. Toto bývalé letní 
sídlo rodu Metternichů je umístěno 
uprostřed  jednoho z největších an-
glických zámeckých parků v České Re-
puplice.
Nabízí prohlídky Zámeckých interiérů, 
kde je možné vidět kulečník, který byl 
darován ruským carem Mikulášem I., 
sochy jednoho z nejvýznamějších 
sochařů 19. století Antonia Canovy, 
zámeckou jídelnu s galerií předků či 
cenné deskové obrazy od Bernarda 
Strigela, dvorního malíře císaře Max-
miliana II. 
Na druhé prohlídkové trase "Museum 
a slavný kabinet kuriozit" můžete 
shlédnout jednu z nejvýznamějších 
zámeckých interiérových knihoven  

Už jste navštívili?
v Čechách nebo jedno z nejstarších 
evropských zámeckých muzeí - slavný 
Kabinet kuriozit. Toto muzeum obsa-
huje téměř 2000 exponátů z celého 
světa včetně osobních předmětů 
významných historických osobností 
nebo dokonce egyptských mumií. 
Neméně poutavá je komentovaná 
prohlídka zámeckého parku kde pod 
korunami stromů spatříte nejen ro-
mantické pamětihodnosti, ale i různé 
botanické zajimavosti. Pro nejmenší 
je připravena Dětská prohlídka.
V sobotu 1.4. byla zahájena 
návštěvnická sezóna 2017. Jejím 
hlavním tématem je kosmlogie z časů 
císaře Rudolfa II. Formou různých 
akcí během celého roku budou moci 
návštěvníci proniknout do tajů doby 
prvních astronomů Johannese Ke-
plera, Tychona de Brahe nebo Galilea 
Galilei.

zdroj: www.zamek-kynzvart.eu

http://www.marianskelazne.cz
https://www.zamek-kynzvart.eu/cs
https://www.zamek-kynzvart.eu/cs
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4.4. 2017, 18.00 
Městské muzeum

Mariánské Lázně - Člověk 
ve městě - Město v člověku
Vernisáž výstavy fotografií

5.4. 2017, 19.30 
Městské divadlo

Esferas kvarteto aneb 
smyčcový rej
Večer plný krásných melodií

6.4. 2017, 19.30 
Městské divadlo

Lidský hlas  
(La Voix Humaine)
režie: Boris Hybner 
Duodrama pro herečku a zpěvačku

11.4. – 12.4. 2017, 17.00 
Kino Slavie

Putování tučňáků:  
Volání oceánu
Dokument, premiéra, české znění

16.4. 2017
Anglikánský kostel

Marjánkovské jarnění
Oslava Velikonoc s hudbou  
a tancem folklórního souboru 
Marjánek

Kultura a sport

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

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"

Kalendář akcí naleznete na adrese: 
kalendar.marianskelazne.cz

17.4.2017, 10.00 
Pavilon Křížového pramene

Folklórní koncert  
s pomlázkou

21.4. 2017, 19.30 
Společenský dům Casino 

ZSO: Abo 8 - "Bolero"
Západočeský symfonický orchestr

26.4. 2017, 17.00 
Městská knihovna

Šumavské vrcholy I.
Cestovatelská přednáška Ing. P. Bořila

29.4. 2017, 11.00 – 22.00
Areálu u Hotelu Krakonoš

Pálení čarodějnic
Čarodějnický den s programem 
pro děti i dospělé.

30.4. 2017, 21.00
Kolonáda

Slavnostní zahájení  
Zpívající fontány
Program fontány na rok 2017 ZDE

7.4. 2017, 16.00 
Správa CHKO Slavkovský les

Setkání příznivců  
Slavkovského lesa
Podvečer s přednáškami o přírodě

7.4. 2017, 19.30 
Společenský dům Casino 

ZSO: Symfonický koncert
Západočeský symfonický orchestr

8.4.2017, 15.00 
Městské divadlo

Jarní koncert
Dechový orchestr mladých  
a mažoretky ZUŠ Fryderyka Chopina

12.4. 2017, 19.30 
Městské divadlo

Je libo jazz nebo swing?
Petr Beneš & Jeepers Creepers

14.4. 2017, 19.30 
Společenský dům Casino 

ZSO: Velikonoční koncert
Západočeský symfonický orchestr

14.4. 2017, 20.00 
RC Morrison

Slam poetry
Žánr na pomezí poezie a divadla

16.4. 2017, 21.00 
RC Morrison 

Velikonoční taneční zábava
Tradiční tancovačka

17.4. 2017, 20.00 
Městské divadlo

Začínáme končit
Česká premiéra francouzské komedie

1.5. 2017, 8.00 
Ferdinandův pramen

Vítání ptačího zpěvu
Tradiční vycházka za ptačími hlasy

http://www.marianskelazne.cz
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/marianske-lazne-clovek-ve-meste-mesto-v-cloveku-69057
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/marianske-lazne-clovek-ve-meste-mesto-v-cloveku-69057
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/marianske-lazne-clovek-ve-meste-mesto-v-cloveku-69057
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