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Zpívající fontána
zahájila svou 32. sezónu
V neděli 30.4. 2017 v 21.00 se po zimní
přestávce rozezněla Zpívající fontána
v Mariánských Lázních. Příchozí si
mohli vychutnat rovnou tři skladby.
Sezóna Zpívající fontány potrvá do
přelomu října a listopadu.
Na záznam ze zahájení se můžete podívat na facebookové stránce:
www.facebook.com/milujulazne/
Fontána bude jako tradičně hrát vždy
každou lichou hodinu od 7 do 21 hodin, naposledy však hraje vždy ještě ve
22 hodin. Poslední dvě hodiny navíc
zpestří světelná produkce.
Zpívající Fontána byla vybudována
jako součást rekonstrukce promenádního prostoru areálu Maxima Gorkého
v roce 1982 až 1986. Poprvé se Fontána rozezněla 30. 4. 1986. Autorem
výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. Fontána je zcela
neobvyklá svými rozměry, výtvarným
ztvárněním i funkcemi. V mělké kruhové bazénové míse o průměru 18 metrů

je usazena dvanáctidílná plastika
kamenného květu se středem z vyleštěné nerezavějící oceli. Lem fontány, dlažba bazénu i plastika jsou
z Liberecké žuly.
Program fontány na sezónu 2017
můžete stáhnout zde.
Další ze slavnostních produkcí Zpívající fontány proběhne během Zahájení lázeňské sezóny 2017 (12.5.

– 14.5. 2017), v sobotu 13.5. od 12.30
hodin po odhalení busty skladatele Petra Hapky, který je s tímto symbolem
Mariánských Lázní neodmyslitelně
spjat.
Bustu vytvořil Novopacký výtvarník
Albert Králíček, autor u turistů oblíbeného sousoší "Setkání monarchů"
před hotelem Bohemia.
Celý program ZLS naleznete na str. 4

▪▪ 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

www.marianskelazne.cz
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Informace z infocentra
Výstava „Slavné lázně
Evropy“

V těchto dnech si můžou návštěvníci
mariánskolázeňské radnice prohlédnout výstavu "Slavné lázně Evropy".
Jedná se o 12 roll-upů, které byly vyrobeny v rámci propagace nadnárodní
sériové nominace na zápis na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Informují o nominaci
a jednotlivých 11 městech.
Všechna nominovaná historická lázeňská města se vyvíjela kolem přirozeně
se vyskytujících minerálních zdrojů
a reprezentují typ mezinárodních lázní od 18. století do 20. let 20. století,
kdy éra klasického lázeňství vrcholila.
Výstava potrvá až do pondělí 15.5.

Hamelika třikrát jinak

V neděli 28. května 2017 se poblíž
rozhledny Hamelika v Mariánských
Lázních uskuteční 3. ročník běžeckého závodu Hamelika třikrát jinak.
Tento závod je součástí seriálu běhů
Rozhledny v pohybu a je originální
kombinací tří kratších běhů, které
budou mít cíl u rozhledny Hamelika.
Jsou jimi běh do vrchu s hromadným
startem o délce 1,55 km s převýšením 101 m, dále výběh sjezdovky
o délce 310 m a převýšení 49 m a na
závěr výběh 120 schodů rozhledny.
Časy ze všech běhů se sčítají do výsledného času. Pro děti jsou připraveny běhy v lese v okolí rozhledny
o délkách 600 a 1200 m.

Třídenní festival u kolonády
Ferdinandova pramene
Již potřetí proběhne v prostorách kolonády Ferdinadova pramene multižánrový festival s přízviskem „miniKOK“.
Kulturně ozdravná kúra, v podobě
hudby, tance, filmu, divadla, výtvarného umění, určená pro všechny věkové
kategorie, začíná v pátek 26.5 odpoledne a pokračuje celý víkend až do neděle 28.5 2017.
Na páteční odpoledne přijala pozvání
zpěvačka a výtvarnice Vladivojna La
Chia, která vystoupením svého akustického tria odstartuje vernisáž výstavy Vojna in the Kittchen Jakuba Königa.
Od sobotního rána bude probíhat bleší trh, jehož výtěžek bude věnován na
podporu Barunky Kloboučkové. Pro
děti je připravena indiánská stopovačka. Večer a podvečer pak bude patřit
hudbě.
Na neděli je přichystáno filmové dopoledne s ozvěnami FAMU festu, odpolední dětská pohádka, taneční a hudební
vystoupení žáků ZUŠ F. Chopina.
http://www.svihak.net/
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Metternichova výzva 2017
V sobotu 17. 6. 2017 proběhne další
ročník extrémního závodu napříč Slavkovským lesem.
Závod je určen jak vyznavačům dálkových běhů a pochodů, tak i zdatným
turistům a milovníkům přírody.
Účastníci se opět mohou těšit na kratší 35 km a náročnější 45 km dlouhou
verzi, kterou mohou absolvovat dle libosti - obuti nebo naboso.
Trasa závodu, tentokrát s podtitulem
Maurova pomsta, začíná v 10.00 na
nádvoří Zámku Kynžvart a pokračuje
přes neobjevenou drsnou přírodu až
do zahrad Hradu a zámku Bečov nad
Teplou.
Pořadatelé slibují nejen běh hlubokými lesy, loukami, rašeliništi, potoky
a dalšími zajímavými místy Slavkovského lesa (Dlouhá stoka, Tři Kříže,
Krásenská rozhledna), ale také přátelskou atmosféru a příjemné občerstvení v cíli.
Více na: http://metternichovavyzva.cz

Jízda historickými
autobusy/trolejbusy
Všichni zájemci o start se mohou registrovat on-line na stránkách www.
rozhlednyvpohybu.cz, nebo v den závodu v závodní kanceláři ve sportovním areálu Snowhill pod sjezdovkou
v Dusíkově ulici. Závodní kancelář
bude otevřena od 9.15 hod. Hlavní
závod startuje v 11.15 hod, závody
dětí startují v 10.00 hod. Startovné
činí 40,- Kč pro děti a 70,- Kč pro dospělé.
Závod je druhou akcí ze seriálu Rozhledny v pohybu. Den předtím se
uskuteční běh Diana třikrát jinak
v Karlových Varech. Následující víkend se seriál přesune do Plzně, kde
se poběží na Chlumu a na Krkavci.
Nejlepší běžci celého seriálu budou
odměněni poháry i finančními prémiemi. Vítězi druhého ročníku závodu Hamelika třikrát jinak se stali
Robert Čepek z PSK Olymp Praha a
Vendula Fronková z AC Domažlice.
Více informací lze nalézt na stánkách
www.rozhlednyvpohybu. Těšíme se
na Vaši účast a setkání s Vámi.
Roman Sladký

U příležitosti Zahájení lázeňské sezony 2017 bude zajištěn provoz historickými autobusy a jedním trolejbusem
ve dnech 13. a 14. května

Společnost MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. informuje, že
u příležitosti „Zahájení lázeňské sezony 2017“ bude ve dnech 13. a 14. května kromě pravidelných spojů MHD
zajištěn i provoz třemi historickými
autobusy a jedním trolejbusem. Jezdit
budou na lince č. 3 a mimořádných
linkách H1 a H2. Ve vozech budou průvodčí a jízdné je jednotné 20 Kč pro
dospělé a 10 Kč pro děti od 6 do 15 let.
Jízdní řády:
JŘ 3 Lázeňská sezona 2017
JŘ H1,H2,Lázeňská sezona 2017
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Odemykání rozhledny
Panská v Drmoulu

Už jste navštívili?
Panská rozhledna se nachází asi 7 kilometrů od Mariánských Lázní a necelý
kilometr od obce Drmoul. Nad krajinu
se tyčí ve výšce 650 m na zalesněném
návrší Panského vrchu při rozhraní
Českého lesa a Slavkovského lesa.
Z konstrukčního hlediska nepatří k příliš
nápaditým, ovšem od stožáru mobilního
operátora sloužícího jako multifunkční
věž nakonec většina návštěvníků ani nic
závratného neočekává.
Celková výška rozhledny činí 55 metrů, vyhlídková plošina se pak nachází
ve výšce 40 metrů. Na vyhlídkovou
plošinu vede 207 schodů vzdušného
lomeného schodiště.
Panská rozhledna patří svou výškou
k těm nejvyšším v České republice. Vyhlídková plošina je určena jen pro odvážnější návštěvníky, kteří netrpí závratí a nevadí jim ani citelné kymácení
stavby Panské rozhledny zvedající se
vysoko nad koruny okolních stromů.

www.marianskelazne.cz

21. 5. 2017 od 14. hodin
Drmoulská rozhledna byla pro veřejnost otevřena v létě roku 2008.
Je volně přístupná od 15. března
do 30. listopadu. Po zbytek roku je
z bezpečnostních důvodů uzavřena.
K rozhledně se dá dojet na kole, pěšky
nebo automobilem po silnici vedoucí
z obce Drmoul do obce Tři Sekery.
Výlet na rozhlednu lze zpestřit návštěvou nedalekého židovského
hřbitova a Panské kyselky, stačí v zatáčce před výstupem na vrch odbočit
doprava.
Hřbitov ze 17. století se rozkládá
na nevelké neohrazené ploše a naleznete zde cca 360 náhrobků z let
1673–1936 s lidovými motivy.
Pramen Panská kyselka najdeme asi
200 m od hřbitova. Zprávy o jeho existenci sahají až do 14. století a patří
tak k nejdéle kontinuálně využívaným pramenů na Mariánskolázeňsku.

Program:
• Slavnostní odemčení rozhledny po zimním
odpočinku od 14.00
• Slaňování hasičů z rozhledny s osobou v nosítkách za pomoci lezecké techniky.
• Občerstvení (klobásy, pivo, nealko-nápoje,...)
• Možnost zakoupit pohledy, knihy i upomínkové předměty obce Drmoul
Startovné:
jednotné 20,- Kč (z toho 10 Kč na podporu výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře)

Doprava:
Linkou MDML č.13 v 11.50 hod od City Service
v Mar. Lázních s příjezdem konečná Hamrníky
v 12.05 hod. Dále pokračovat pěšky do Drmoulu. Linkou ČSAD v 12.15 z Mar. Lázní, zast. Panský vrch v 12.34 h
Odměna:
Na posilněnou chléb se škvarkovou pomazánkou, upomínkový lístek, razítko 200, razítko
"Vystup na svůj vrchol!!!"
Vědomostní soutěž pro děti:
„Naučnou stezkou za odměnou“!
Doprava zpět:
státní linkou ČSAD ze zastávky Panský vrch
(17.14 hod), z Drmoulu v 17.17 hod – v M. Lázních 17.30 hod. Případně z Hamrníků autobusem MDML v 17.15; 18.35.

3

Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
11.5. 2017 2017, 20.00
Římskokatolický kostel

23.5. 2017, 19.30
Městské divadlo

MARIÁNSKÝ FESTIVAL
DUCHOVNÍ HUDBY

DIVADELNÍ TANČÍRNA

12.5. 2017, 19.30
Společenský dům Casino

25.5.2017, 19.30
Městské divadlo

Koncert sborového zpěvu

SLAVNOSTNÍ KONCERT

Koncert Západočeského symfonického
orchestru k zahájení lázeňské sezóny

Příjemné posezení v divadelní
galerii s hudbou a tancem
16.5. 2017, 16.00
Pavilon Rudolfova Pramene

ZA ORCHIDEJEMI DO
PARKU

Návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě
rostoucích orchidejí.

PARFÉM V PODEZŘENÍ
Kriminální komedie DLT ML
26.5.2017, 19.30
Společenský dům Casino

ABONENTNÍ KONCERT ABO 9
Západočeský symfonický orchestr

12. 5. – 14.5. 2017
Kolonáda

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

Každoroční tradiční městské slavnosti
13.5. 2017, 10.00
park Boheminium

DEN PLZEŇSKÉHO
PRAZDROJE

Bednáři Plzeňského Prazdroje se svou
celodenní show
15.5.2017, 19.30
Městské divadlo

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi
muži a ženami

16.5. – 18.5. 2017
FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Festival setkávání lidí s postižením a bez postižení

19.5. 2017, 19.30
Společenský dům Casino

NA VLNĚ HUDBY

Západočeský symfonický orchestr
20.5.2017, 7.30 – 10.00
start: Nádraží

KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Tradiční turistický pochod
21.5. 2017, 15.00
Městské divadlo

O PRINCI VENDELÍNOVI

Veselá hudební pohádka pro děti od
3 let o rozverném princi

26.5. – 28.5. 2017
Kolonáda Ferdinandova pramene

MiniKOK

Multižánrový 3 denní festival
30.5.2017, 16.00
Městské divadlo

DĚTI NEJEN DĚTEM

Vystoupení žáků ZUŠ Fryderyka
Chopina Mariánské Lázně
4.5. – 4.6. 2017
Městské muzeum

PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
Výstava Petra Hechta, kulisáka a
fotografa Divadla Járy Cimrmana.

22.5. 2017, 19.30
Městské divadlo

NĚŽNÉ DÁMY

Kontakt:

Čtvrtý titul jarního předplatného,
komedie o dvou chudých hercích

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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Provozní doba

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

4

