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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové 
stránky měst a obcí pořádaná spol-
kem Český zavináč již 20 let. Soutěží se 
ve třech kategoriích – nejlepší webo-
vé stránky města, nejlepší webové 
stránky obce a nejlepší elektronická 
služba a projekty Smart city. Soutěž je 
dvoustupňová – nejprve probíhají kraj-
ská kola a následuje kolo celostátní. 
Mariánské Lázně se účastní soutěže již 
čtvrtým rokem a to poměrně úspěšně. 
V roce 2015 vyhrály zvláštní cenu mi-
nistryně pro místní rozvoj za nejlepší 
turistickou prezentaci, v roce 2017 
pak 1. cenu za elektronickou aplikaci 

Newsletter „Mariánské Lázně z první ruky“ oceněn v 
soutěži „Zlatý erb 2018“

Smart Guide a v letošním jubilejním 
20. ročníku 1. cenu za nejlepší elek-
tronickou službu za projekt elektro-
nického newsletteru o cestovním 
ruchu. Za tyto úspěchy vděčíme vyni-
kající práci zaměstnancům infocent-
ra. S newsletterem zároveň postupu-
jeme do celostátního kola společně 
s výherci za nejlepší webové stránky 
– Velkou Hleďsebí a Ostrovem. 
Odebírání newsletteru si můžete ob-
jednat přímo na webových stránkách 
města, nebo na adrese infocentra 

Nabídka zaměstnání
Turistické informační centrum Mariánské Lázně hledá posily do svého týmu na tyto pozice: 
 ▪ Informátor s nástupem ihned, stážista s nástupem ihned. Pro další informace kontaktujte kancelář infocentra 

Požadujeme: němčina podmínkou, ruština žádoucí, angličtina výhodou. Spolehlivost, pečlivost, znalost Mariánských Lázní 
a okolí. Nabízíme: zázemí skvělého pracovního týmu, pestrou práci v cestovním ruchu, vzdělávací programy, bonusovou do-
volenou a další zaměstnanecké benefity. 

VÝROČÍ 490. LET
Ač  jsou Mariánské Lázně poměr-
ně mladým městem a letos oslaví 
200. let lázeňské tradice, zmínky 
o místních pramenech sahají mno-
hem hlouběji do historie.
Nejstarší písemná zpráva o zdejších 
minerálních pramenech pochází 
z 28.dubna 1528. Je to dopis krále 
Ferdinanda I. tepelskému opatu An-
tonovi, aby zaslal do Prahy vzorky 
Slaného (dnes Ferdinandova) pra-
mene. Král se domníval, že bude 
moci získávat odpařováním vody 
pramene kuchyňskou sůl, která 
v Čechách chyběla. Jak pokusy do-
padly, není známo, dnes však víme, 
že slanou chuť pramene způsobuje 
Glauberova sůl s projímavými účin-
ky. Dopis potvrzuje, že už počátkem 
16.století byly v Praze informace 
o pozoruhodných tepelských kysel-
kách, které si o pár století později 
získaly světový ohlas.

zdroj: www.hamelika.cz
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Aplikace „Mariánské Lázně“
Turistické webové stránky města procházejí denně aktualizací a doplňováním. Jsou plně responzivní, ale přesto si můžete 
stáhnout naši aplikaci, která je k dispozici pro systémy Android - Google Play. Budete tak mít snadný přístup na naše webové 
stránky a možnost využívat jejich potenciál naplno. Našli jste nějakou chybu, nebo vám něco chybí? Napište nám!

Regionální turistická karta 
pro Karlovarský kraj

Turistická informační centra v kraji 
připravila pro své návštěvníky turis-
tickou kartu, která jim umožní výhod-
ně navštívit, zažít a užít vše podstatné 
a důležité, co Karlovarský kraj nabízí. 
Karta obsahuje volné vstupy nebo 
slevy do více než 60 památek a dal-
ších návštěvních míst. Po dobu své 
platnosti slouží Karlovy Vary REGION 
CARD také jako bezplatná jízdenka 
veřejné dopravy v Karlových Varech 
a v Mariánských Lázních. Součástí 
karty je tištěný průvodce s mapami, 
který provede turistu Karlovarským 
krajem a podrobně seznámí s jednot-
livými návštěvními místy. Kartu lze 
zakoupit v turistickém informačním 
centru v domě Chopin na dva, čtyři 
nebo sedm dní, pro jednotlivce nebo 
rodinu. Vše důležité se dozvíte zde:  
http://karlovyvarycard.cz/

Největší mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITB Berlín proběhl od 
7. – 11. března 2018 prostorách výstaviště Messe Berlin. Mezi více než 10 000 
vystavovateli z téměř 200 zemí světa nechyběla ani Česká republika a s ní Ma-
riánské Lázně.
Veletrh ITB Berlín je nejvýznamnějším veletrhem cestovního ruchu, kterého 
se Česká republika účastní. Národní expozice připravená agenturou Czech-
Tourism pro tuto příležitost byla největší ze všech expozic připravených v le-
tošním roce. Na téměř 380 m2 se v Berlíně představilo 37 komerčních i neko-
merčních subjektů – zástupců jednotlivých regionů a měst, hotelů, cestovních 
kanceláří a lázeňských subjektů. První tři dny veletrhu určené pro odbornou 
veřejnost navštívilo veletržní haly 110 000 odborníků, během víkendových 
dnů určených i pro širokou veřejnost to bylo dalších 60 000 návštěvníků.
Letošní expozice České republiky na veletrhu ITB Berlín odrážela hlavní mar-
ketingové téma agentury CzechTourism v roce 2018, kterým je sto let pří-
běhu České republiky. V expozici byly použity nejen fotografie či videospot 
se stoletou tématikou. Připravena byla i virtuální realita – prohlídka regionů 
České republiky z ptačí perspektivy či historická jízda Prahou, připravená ve 
spolupráci se společností Škoda Auto.
Mariánské Lázně jsou již tradičním účastníkem tohoto významného veletr-
hu. Zájem návštěvníků se soustředí zejména na lázeňské pobyty, sportovní 
aktivity – především turistiku a golf a marketingovou spolupráci. Náš stánek 
navštívili např. zástupci Hessischer Rundfunk, Travel Digest, či zástupci lá-
zeňského města Pamukkale v Turecku. Návštěvníci veletrhu Mariánské Lázně 
znají a město se těší velké oblibě. Rozdali jsme více než 150 ks propagačních 
balíčků propagujících město (tematické mapy, lázeňství, sport, turistika, děti 
a rodina). 

Zdroj: Czechtourism.cz

ITB Berlín 2018: Česká republika se představila se 
svou největší expozicí

KARLÍČEK BROTHERS pro 
Mariánské Lázně
Výjimečný hudební cyklus koncertů, 
recitálů a hudebních produkcí si pro 
mariánskolázeňské publikum připra-
vili rodáci z Mariánských Lázní, bratři 
Karlíčkové. Celý festival vyvrcholí slav-
nostním koncertem se Západočeským 
symfonickým orchestrem. Program 
festivalu najdete na webu www.kisml 
cz. Vstupenky lze kupovat již nyní 
tamtéž. Výhodnější abonmá zakoupí-
te v turistickém informačním centru 
v domě Chopin.
Více o Karlíček Brothers zde:  
https://karlicek-sequenza.site123.me/ 
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V pondělí 30. dubna se po zimní pře-
stávce opět rozezní Zpívající fontána 
v Mariánských Lázních. Sezóna potrvá 
do konce října a fontána bude tradič-
ně hrát každou lichou hodinu od 7 do 
21 hodin, naposledy ještě ve 22 hodin. 
Slavností zahájení 30. dubna začne ve 
21 hodin. 
Poprvé se fontána rozezněla dne 
30.4.1986 po rozsáhlé rekonstruk-
ci promenádního prostoru. Autorem 
návrhu je akademický architekt Pavel 
Mikšík. Fontána s motivem vodního 
květu plujícího na hladině je vyrobena 
z Liberecké žuly a leštěné nerezavějící 
oceli. Fontána má barevné osvětlení, 
které se spouští ve 21 a 22 hodin. „Vod-
ní balet“ hudby a světla je ovládán elek-
tronicky, technické zázemí, tj. strojovna 
s deseti čerpadly o příkonu 70 kW, aku-
mulační nádrž na 25 m3 vody a elek-
trická rozvodna, je umístěno v podze-
mí pod fontánou.
Zpívající fontána se stala populární 
v Čechách, ale také v zahraničí. Pořáda-
ly se autobusové zájezdy na koncerty 
fontány z okolních měst i ze zahraničí. 
Úspěch Zpívající fontány byl takový, že 
ovlivnil podobu rekonstrukce Křižíko-
vy světelné fontány z roku 1991, re-
konstrukci Zpívající fontány v Košicích 
z roku 1996 a o podobné fontány byl 
zájem také v Německu, ve Francii, Rus-
ku a USA. Národní umělec, herec a spi-
sovatel Miroslav Horníček po návštěvě 
koncertu Zpívající fontány byl natolik 
unesen uměleckým dojmem, že napsal 
„List vodě“. V tomto uměleckém díle, 
které také bylo vydáno na akustických 
nosičích, přiznává, že koncert fontány 
byl pro něho takovým zážitkem, že se 
nestyděl projevit slzy radosti a dojetí.

Miloš Novotný se malbě věnuje profesionálně od roku 2005. Ve své tvorbě se 
zabývá nejrůznějšími tématy i malířskými technikami, ale těžištěm jeho tvor-
by stále zůstává klasická krajinomalba. Nejčastěji s motivy z Českomoravské 
vysočiny, odkud pochází - ze Svratky u Žďáru nad Sázavou (narozen 1969). 
Pro krajinomalbu má v oblibě především klasickou hladkou olejomalbu, ale 
také akvarel. V jeho olejomalbách převažuje realistické ztvárnění krajiny, nic-
méně bez přílišného důrazu na každý detail. V akvarelech preferuje volnější 
zachycení motivů, které je tak charakteristické právě pro tuto techniku. 
Autor netvoří pouze v ateliéru, ale můžete ho potkat se stojanem a barvami 
i v plenéru. Ale "namalovat obraz venku" není pro něho vždy to nejdůleži-
tější. Za podstatné považuje při běžných (a častých) toulkách naší krajinou 
do sebe vstřebávat vše, co nám z výtvarného hlediska česká krajina nabízí. 
Vnímat její barevné nálady a proměny světla, uvažovat o krajině i z hlediska 
nabízených kompozičních řešení, přemýšlet o obrazech dříve, než nakonec 
dojde i na štětce a barvy, ať už venku nebo v ateliéru.
V poslední době si autor oblíbil i malbu obrazů na přání. Rozsah témat zde 
výrazně přesahuje čistě krajinářské nebo městské motivy. Krajiny zde nalez-
neme samozřejmě také, ale třeba i figurální motivy a klasický portrét. V dneš-
ní době se už trochu zapomíná na to, že velká část obrazů klasiků světové 
i domácí malby, které dnes tak obdivujeme v galeriích, vznikla právě jako ob-
razy na objednávku. Do jisté míry je to i dobrodružná záležitost - trefit se do 
představy zájemce o obraz třeba jen na základě slovního popisu. Prakticky 
nikdy není podkladem pro takový obraz fotografie, která by se "jen přemalo-
vala". Právě naopak - vždy je přítomen i zde významný tvůrčí proces. A jen na 
jeho úspěšnosti záleží, jestli se obraz dostane až do interiéru.
Od roku 2012 se autor věnuje částečně i pedagogické činnosti. Vede hodiny 
olejomalby a akvarelu v nejznámějším pražském výtvarném ateliéru Praga 
Prima. Výuku zde vedou již více než 70 let zejména pedagogové z pražské 
Akademie výtvarných umění a její absolventi. Je to prakticky nejstarší sou-
kromá výtvarná škola v Praze. 
Autor je absolventem inženýrského studia na Elektrotechnické fakultě ČVUT 
v Praze v roce 1993 (po studiu na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou). V oboru 
automatizace výrobních procesů se pohyboval 11 let, pak u něho profesně 
převážila malba. Svoje technické vzdělání ale považuje autor za velkou výho-
du i pro malbu (včetně výuky). Analytické postupy z oboru techniky denně ve 
svém ateliéru uplatňuje. Nejsou to jen otázky perspektivy nebo technologie 
malby, spíše celkového přístupu a technického způsobu uvažování.
Autor střídavě žije a pracuje v Praze a na Českomoravské vysočině, kde má ve 
Svratce i svou stálou autorskou galerii obrazů.

 
Miloš Novotný 

 

VYSOČINA 
 
 

P O Z V Á N K A 
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY 

 
Známý malíř ze Svratky zachycuje krásy 

Českomoravské vysočiny 
 

MĚSTSKÉ DIVADLO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
úterý 10. 4. 2018 v 17.00 hodin 

 

Doprovodný program: 
žáci ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně 

Vstup zdarma 
 

 
 

Městské divadlo, úterý 10. 4. 2018 v 17.00 hodin, Vstup zdarma
Doprovodný program: žáci ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně

Pozvánka na vernisáž výstavy Zpívající fontána zahajuje 
svou letní sezónu
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Několi kilometrů od města Tachov se 
za hranicemi v Německu nalézá jedi-
nečné muzeum v přírodě,  prostřed-
nictvím kterého se můžete vrátit ča-
sem až do dob středověku.
Největší archeopark svého druhu na 
německy mluvícím území vás přene-
se do všedního dne 9. až 13. století. 
Při prohlídce projdete raně středo-
věkou slovanskou vesnicí, vylezete 
na impozantní, hradbou obehnanou 
obytnou věž na umělém pahorku 
z 11. století a nakonec se dostanete 
do osady z vrcholného středověku. 
V moderní expozici jsou navíc všech-
ny aspekty a vývoje, techniky a meto-
dy stavby jednotlivých zachycených 
období poutavě objasněny.
Historický park je živé interaktivní 
muzeum, které zábavným způsobem 
návštěvníkovi předvádí autentický 
obraz středověku. V rozrůstajícím se 
areálu můžete odhalit technologické 

Už jste navštívili?
postupy při stavbě dalších nových 
domů. Navíc se zde nabízí celá řada 
možností, jak se sami můžete ak-
tivně zúčastnit různých programů 
a speciálních dnů. Ať už se jedná 
o lukostřelbu nebo pečení chleba, 
stavbu hliněné pece nebo vyplétání 
plotů. Ve dnech konání různých akcí 
a o víkendech středověké budovy 
ožívají díky dobrovolným předsta-
vitelům, takže si historii můžete 
doslova zažít na vlastní kůži. 
S audio-průvodcem (zapůjčení 
je zahrnuto v ceně vstupného) 
nebo při skupinových prohlídkách 
(zvláštní objednávka předem je 
nutná) je možno ponořit se do stře-
dověkého světa s rytíři a hrady.
Nakonec se můžete chutně občers-
tvit v muzejní restauraci Brot&Zeit 
a ochutnat speciální pivo, vyráběné 
pro muzeum. Zde se nachází i sta-
nice pro elektrokola, kde si elek-

trocyklisté mohou zdarma vyměnit 
baterie zapůjčených elektrokol nebo 
uživatelé vlastních elektrokol mohou 
zdarma dobít svou baterii, pokud 
mají vlastní nabíječku.
Zažijte středověk, tak jak ho prožíva-
li naši předkové v 8. až 13. století. 

"Zažijte středověk na vlastní kůži 
v Historickém parku Bärnau-Tachov"

Prohlídky
Trvání: asi 1,5 hodiny 
Minimální počet účastníků: 5 osob 
Mimo prohlídek jsou zdarma k 
dispozici audio-průvodci.
Ceny:
Dospělí  7,00 euro 
Žáci, studenti a ZTP 4,50 euro
Celodenní rodinné 16,00 euro
Prohlídka*  2,00 euro
Platba je možná i v Kč.
více na: 
www.geschichtspark.de/cs
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5.4.2018, 19.30 
Městské divadlo Mariánské Lázně

NÁVŠTĚVNÍ DEN  
U MILOSLAVA ŠIMKA
Příjemné setkání přátel plné vzpomí-
nek, historek, scének, písniček a legrace.

10.4.2018, 17.00 
Městské divadlo - divadelní galerie

MILOŠ NOVOTNÝ: VYSOČINA
Vernisáž výstavy

19.4.2018, 19.30 
Městské divadlo

ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská komedie v podání  
Divadla lidové tvorby ML

24.4.2018 19.30 
Městské divadlo - divadelní galerie

DIVADELNÍ TANČÍRNA
posezení s hudbou a tancem

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
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28.3.2018 - 29.4.2018 
Městské muzeum 

PALETA SVETOZARA  
RUSAKOVA
Výstava ruského výtvarníka, tvůrce 
seriálu "Jen počkej, zajíci!"

jarní předplatné
30.4. 2018, 21.00 
Kolonáda 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY 
Otevírání provozu fontány po zimní 
přestávce.

9.4.2018, 19.30
Městské divadlo

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Francouzská konverzační komedie o 
tom, jak může dopadnout doučování 
matematiky pod peřinou.

25.4.2018, 19.30 
Městské divadlo 

JAZZ & SWING NIGHT
Skladby z období „zlaté éry“ jazzu

29.4. 2018
Městské divadlo  

FAMÍLIE
Divadlo Na Fidlovačce Praha,  
režie: Juraj Herz 
Hrají: Carmen Mayerová, Miloš Vávra, 
Ludmila Molínová, Zdeněk Maryška, 
Lukáš Rous  a Aneta Krejčíková

6.4.2018, 20.00 
Na Rampě

BRUTUS
celovečerní koncert plný  
originálních hitů

8.4.2018, 15.00 
Městské divadlo

STRAŠIDELNÝ MLÝN
Původní česká pohádka s písničkami
Divadla Julie Jurištové Praha

25.4.2018, 17.00 

Městská knihovna 
PŘEDNÁŠKA
cestovatele Ing. Petra Bořila

28.4.2018, 17.30 
Hotel Krakonoš 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Čarodějnický den na vrchu Krakonoš
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