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Turistické informační centrum v novém působišti
Památkově chráněná budova domu Chopin na Hlavní třídě v Mariánských Lázních se dočkala dlouho očekávané rekonstrukce, a tak se všichni nájemníci, včetně Turistického informačního centra, které zde sídlí více než 27 let, museli na čas
vystěhovat.
O našich činnostech se více dozvíte ZDE

Od pondělí 10. května se na všechny budeme těšit v nových prostorách TIC
Provozní doba infocentra:
pondělí - neděle
9:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Všechny prosíme o dodržování rozestupů, počtů osob na prodejně a také
o nošení ochrany dýchacích cest.

www.marianskelazne.cz

Rekonstrukce budovy je naplánována
na několik etap. Ta první začala již loni
a týká se zadního traktu. Letos by měla
být zahájena rekonstrukce také přední
části domu Chopin a budova tak bude
bez svých nájemníků přibližně další
dva roky.
Informační centrum nyní najdete
v budově České pošty, v bývalé balíkovně z boku budovy, na adrese Poštovní 160/17. Zachovali jsme pro vás
všechny obvyklé služby a těšíme se, že
po téměř půlroční pauze, kdy všechna TIC musela být zavřená, přivítáme
první turisty i naše občany snad již od
10. května.
V době uzavření jsme však nezaháleli. Připravili jsme pro vás nové trhací
mapy pro turisty i cyklisty, dotiskli
jsme oblíbeného Malého průvodce
a připravili jsme nové komentované
prohlídky, které se budou jako obvykle
konat každý čtvrtek a sobotu.
Chystáme pro vás také novinky v podobě audio průvodce SmartGuide –
pokud nestihnete některou z našich
prohlídek osobně, můžete si jednoduše průvodce udělat ze svého mobilu.
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Další akce naleznete na adrese:
marianskelazne.cz/kalendar/

Letní sezóna 2021
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny, které se tradičně koná druhý květnový víkend, bylo již podruhé zrušeno. Obyvatelé
a příznivci Mariánských Lázní však budou moci zhlédnout koncert Západočeského symfonického orchestru i svatou mši
v režimu online.

Přenos
koncertu
Západočeského
symfonickéh orchestru začíná v sobotu
8. května 2021 v 19:30 hodin. Na
koncertě zazní Polonéza Es Dur
a Slovanský tanec č. 8 Antonína Dvořáka
a Mozartovy koncerty: Koncert A Dur
č.5 pro housle a orchestr a Koncert
d moll č.20 KV 466 pro klavír a orchestr.
Sólisté: housle - Václav Hudeček, klavírIvan Klánský, dirigent - Martin Peschík.
Sledovat jej můžete ZDE

Městské divadlo

Mši svatou u příležitosti žehnání
pramenů můžete sledovat v přímém
přenosu Farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie rovněž v sobotu 8. května
2021 v 10:00 hodin.
Sledovat mši můžete ZDE

www.marianskelazne.cz

Městské divadlo zůstává prozatím uzavřené, a to již od podzimu loňského
roku. Ředitelka divadla paní Havrdová nám sdělila, že by si velice přála, aby
divadlo mohlo přivítat své diváky již v červnu, ale vše záleží na situaci a postupném uvolňování a nastavených podmínkách. Informaci ohledně otevření divadla a připraveného programu můžete zjistit na nových webových
stránkách divadla www.divadloml.cz.
V nadcházející letní sezóně se můžete těšit například na koncert Petry Janů,
Divadlo Palace Praha nabídne titul Plnou parou, divadelní představení
Kaktusový květ přiveze divadlo Háta, Kočku v oreganu pak Divadlo Kalich.
Z další nabídky můžeme upozornit na Španělský večer s Carmen, představení Hrdý Budžes či Manželství v kostce. Rodiny s dětmi se mohou těšit na
dětské představení Obušku z pytle ven nebo na 20. ročník velmi oblíbené
akce pro děti Kapsa plná pohádek, během které malí milovníci kultury uvidí
spoustu pohádek. Nebude chybět ani dětská divadelní dílna.
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62. Chopinův festival – předprodej zahájen
Společnost Fryderyka Chopina se rozhodla naplánovat letošní Festival Fryderyka Chopina jako obvykle. Festival se bude
konat od 14. do 21. srpna a předprodej vstupenek bude zahájen již 5. května 2021.
Vstupenky bude možné prozatím koupit jen online ZDE.
Po otevření Turistického informačního
centra (pravděpodobně 10. května), si
budete moci vstupenky zakoupit osobně zde.
Program letošního festivalu najdete
na stránkách Společnosti Fryderyka
Chopina

Společnost Fryderyka Chopina v České
republice patří k nejstarším hudebním
společnostem na světě – byla založena
10.6.1959 z podnětu několika lidí, kteří o sobě nejdříve ani nevěděli. Zabývali se však chopinovskou tématikou,
a hlavně pobytem Chopina na našem
území, zejména v Praze, Karlových Varech a Mariánských Lázních.
Úsilí těchto badatelů se spojilo u příležitosti oslav 150. výročí narození
Fryderyka Chopina, jež připadlo na
rok 1960 a pod patronací UNESCO si je
připomněl celý svět. Nejhlubším výrazem úcty k polskému hudebnímu skladateli a živou připomínkou jeho pobytu v Mariánských Lázních je právě jeho
hudba. Myšlenka, prezentovat Společnost hudebním festivalem, byla na
světě. Zaznívá každoročně v druhé polovině srpna. Z počátku to byly „Slavnostní Chopinovy dny“, od roku 1969
je již ustálený název Chopinův festival.
Chopinův mezinárodní festival je třetí
nejstarší hudební festival u nás.
Po roce 1990 se stala Společnost Fryderyka Chopina v Mariánských Láz-
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ních členem Federace Chopinových
společností (International Federation of Chopin Societies – IFCS). Federace se sídlem ve Vídni byla zapsána
jako hudební, světové společenství
pod střechu UNESCO. Společnost je
díky svému členství v Mezinárodní
federaci Chopinových společností
(IFCS) vedená jako jediná česká hudební společnost v tomto seznamu.
K účasti na festivalu získává od roku
1992 s uměleckým citem věhlasné
klavírní hvězdy pan profesor Ivan
Klánský. Pianista MgA. Martin Kasík,
místopředseda Společnosti a umělecký ředitel festivalu připravuje dramaturgii festivalu již od roku 2004.
Prioritou společnosti je kromě zvýšení umělecké i společenské prestiže
Chopinova festivalu v Mariánských
Lázních také mimořádná podpora
a péče o mladé talenty klavírního
umění.
Ministerstvo kultury Polské republiky předalo v roce 2009 k 50. výročí Společnosti Fryderyka Chopina
ocenění „Gloria Artis“. Ministerstvo

zahraničních věcí Polské republiky
udělilo prof. Ivanu Klánskému v roce
2014 k 55. výročí Společnosti F. Chopina čestný odznak Bene Merito za
zásluhy o propagaci polské kultury.
V roce 2017 převzal prof. Ivan Klánský prestižní cenu Antonína Dvořáka,
kterou každoročně uděluje Akademie
klasické hudby osobnostem, které se
svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci
a popularizaci české klasické hudby
doma i v zahraničí. Prof. Ivan Klánský
obdržel 1. května 2018 na svém koncertu v pražském Rudolfinu Granátovou hvězdu udělovanou společností
Bohemian Heritage Fund (BHF).
Společnost intenzivně spolupracuje na
přípravách festivalu i dalších událostí s
Polským institutem a Městem Mariánské Lázně, které je již tradičním spolupořadatelem Chopinova festivalu.
Zdroj: www.chopinfestival.cz
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Slavná výročí 2021
200 let Západočeského symfonického orchestru
Orchestr byl založen v Mariánských Lázních již v roce 1821. Je tak nejstarším tělesem svého druhu v českých zemích.
Přestože město Mariánské Lázně je počtem obyvatel poměrně malé, jeho světový věhlas ho přímo předurčuje k tomu,
aby zde měl i v dnešní době své opodstatnění stálý profesionální symfonický orchestr. Ten je po desetiletí kulturním
pilířem města.
V současné době orchestr provede
kolem stovky koncertů ročně. Jeho
hlavní programovou osu tvoří cyklus
abonentních koncertů. Domovské podium Západočeského symfonického
orchestru je Mramorový sál ve Společenském domě Casino v Mariánských
Lázních. Protože orchestr v Mariánských Lázních plní také funkci lázeňského tělesa, je možné jeho koncerty
navštívit také v letních měsících na
mariánskolázeňské kolonádě.
Mimo abonentní koncerty, koncerty
populární a operetní, pořádá ZSO také
koncerty pro děti s rodiči, je pravidelným účastníkem několika festivalů,
z nichž nejznámější je Chopinův festival, na němž od samého počátku působí
jako rezidenční symfonický orchestr.
Šéfdirigentem Západočeského symfonického orchestru je Martin Peschík,
hlavním hostujícím dirigentem Jan Mikoláš. Ředitelem orchestru je od roku
2017 MgA. Milan Muzikář.
Zdroj: zso.cz
cs.wikipedia.org

Další výročí v květnu 2021
▪ 4.5.1913, slavnostní odhalení
Jubilejní kašny na Mírovém
náměstí
Kašna připomínala 80. výročí narození rakouského císaře Fr. Josefa I.
v roce 1910.

▪ 6.5.1856 se narodil Sigmund Freud
165 let výročí narození zakladatele
psychoanalýzy a badatele v oblasti
hypnotické sugesce Prof. Sigmunda
Freuda. Do ML přijel se svou rodinou
17.7.1913.

▪ 6.5.1910, zemřel anglický král
Edward VII.
Britský panovník navštívil Mariánské Lázně celkem 9krát v letech
1901 – 1910.
▪ 7.5.1996, kolaudace Hotelu Cristal
První hosté nastupují 18.5. Autorem
projektu byl akd. architekt Petr Keil.

www.marianskelazne.cz
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Už jste navštívili?
Pradávné legendy hovořící o bájném
pozdně románském kostele se potvrdily a hlubiny země vydaly své tajemství. O existenci kostela, dlouho
nebyly důkazy, až roku 2002 nadšení
studenti archeologie objevili pozůstatky pozdně románské stavby, která skutečně bývala kostelem.
Vrch Krudum s kostelem sv. Mikuláše
se nachází v Karlovarském kraji mezi
městy Sokolov a Horní Slavkov, při severní hranici chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les. Bájná hora Krudum získala své pojmenování snad po Keltech,
kteří se v tomto kraji usadili. O Krudumu se říkalo, že má zelenou hlavu (les),
stříbrné srdce (stříbrná ruda) a zlatou
patu (v bažinách na úpatí se kdysi rýžovalo zlato). Ze zápisů je také známo, že
se zde dobýval ametyst.
Kostel sv. Mikuláše stál, podle legend
na úpatí hory Krudum, na křižovat-

www.marianskelazne.cz

Bájná hora Krudum
ce cest mezi Hruškovou, Třídomím
a Nadlesím, dnes zaniklými vesnicemi. Býval to velký a krásný kostel,
který sloužil všem, kteří procházeli
krajem po obchodní cestě. Také horníci z okolních vesniček do něj často
chodili a tak si vysloužil pověst jako
kostel horníků. Jak zájem o těžbu surovin v okolí klesal, kostel pomalu
pustnul, až zmizel docela.
Zůstal však v myslích lidí v podobě
pověstí a legend o bývalých vesnicích, celnici a tvrzi, které zmizely do
hlubin země. Všechna místa, včetně
kostela, prý skrývají nepředstavitelné bohatství. Další pověst vypráví
o duších horníků, kteří se pravidelně
na mši ve sv. Mikuláši scházejí. Legendy o bohatství nedaly spát mnohým hledačům pokladů, kteří jeho
okolí překopali skrz naskrz.
Půdorys kostela a způsob stavby se
podobá kostelu sv. Linharta, asi 20

km vzdálenému. Archeologové se domnívají, že se na jeho stavbě podíleli
stejní stavebníci i stejný materiál. O sv.
Mikuláši se poprvé zmiňuje král Václav
I. roku 1253, kdy jej daroval do užívání
řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Překvapivě velký kostel v těchto končinách napovídá že ještě ve 13. století
v souvislosti s těžbou zde panoval čilý
ruch. Ani zprávy o celnici nejsou mimo
realitu. Pravděpodobně zde probíhala
hranice Chebského území, nežli toto
připadlo Království českému. Jestli na
vrcholu Krudumu stávala nějaká stavba nelze doložit.
Asi 3 km od kostela sv. Mikuláše se nachází rozhledna na vrcholku hory Krudum (835 m n. m.). Rozhledna je volně
přístupná po celý rok. Výška vyhlídkového ochozu nad zemí je 29,5 m, nadmořská výška vyhlídkového ochozu je
864,9 m.
zdroj: kudyznudy.cz
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Jarní úklid města
V roce 2020 na „Semináři sdružení komunálních služeb“, pořádaném v Mariánských Lázních, bylo většinou účastníků
konstatováno, že toto lázeňské město patří k nejčistším v republice. Momentálně probíhá zase jarní úklid a příprava
města na novou lázeňskou sezonu.
Za tuto náročnou práci – jelikož se město nachází ve vyšší nadmořské výšce a také v chráněné krajinné oblasti – je odpovědná společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., Mariánské Lázně. Jak nám vysvětlil Daniel Javůrek, jednatel
společnosti, spočívá jarní úklid v Mariánských Lázních v několika fázích:
1. Úklid tzv. nahrubo – jde o strojní
zametání (vysávání) posypové drtě.
Na polovině širokých chodníků je
částečně drť ponechána pro bezpečný pohyb osob v případě ranních mrazíků.
2. Úklid ostatních ploch (parků
a městské zeleně) – probíhá ruč-

ní úklid odpadků poházených či
rozfoukaných větrem po roztání
sněhu.
3. Blokové čištění ulic – plánovaný harmonogram úklidu musel
být v letošním roce posunut nebo
upraven z důvodů dlouhého zimního období.

4.	 Po dokončení hlavního úklidu následuje čištění kanalizačních vpustí, šachet, městského mobiliáře
(např. bílých lázeňských laviček atd.),
v neposlední řadě zařízení na komunikacích (dopravní značení atd.).
Nakonec probíhá mytí odpadových
nádob ve městě před prázdninami.

Pohled pana Javůrka: „Jarní úklid komplikují kromě dozvuků zimy také někteří řidiči, kteří svá vozidla nepřeparkovávají v době provádění úklidu ulic.
Také bohužel řada nevychovaných občanů, kteří, než by odpadky odnesli do
15 metrů vzdáleného koše, je pohodí
na chodník, do parku nebo pod lavičku.“
V současné době město používá pro
jarní úklid tyto stroje: velký zametací
vůz na silnice, středně velké vozidlo

na široké chodníky a malé na úzké
chodníčky. Dále 2 vozidla, a to malou kropičku na chodníky a velký vůz
s novou kropicí nástavbou na silnice.
Dispečer má tedy kromě několika
řidičů k dispozici 5 zaměstnanců na
ruční douklízení, a od dubna využívá
i 4 pracovníky z Úřadu práce.
Zpravidla bývají Mariánské Lázně
vyčištěny do konce dubna či do zahájení lázeňské sezony. Vzhledem
k průběhu letošního zimního obdo-

bí dokončí pracovníci TECHNICKÉHO
A DOPRAVNÍHO SERVISU úklid během
května.
„Město by tak mělo být připraveno na
letní sezonu a věříme, že již bez velkých
problémů souvisejících s pandemií.
Myslím, že mohu dodat, že návštěvníci našeho krásného lázeňského města
uvítají i čistý vzduch a po covidu se jim
bude v Mariánských Lázních ulehčeně
dýchat,“ dodal Daniel Javůrek.

www.marianskelazne.cz
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Do nové sezóny s novými květinami
Slavný vypravěč Hans Christian Andersen řekl: „K životu potřebujete slunce, svobodu a malou květinku.“
Ve skutečnosti budou mít hosté Mariánských Lázní v nové sezóně vše, co
potřebují, aby si svůj pobyt zde náležitě užili. Svobodu po několika měsících uzavření vám poskytne krásný
Slavkovský les, který obklopuje město
ze všech stran. V lese lze vždy volně
dýchat. Doufáme, že nás letos počasí
nezklame a dá nám slunečné a krásné
léto. A květiny se již připravují na výsadbu. Letos podle informací Ing. Zory
Rákosové, referentky Správy veřejné
zeleně, bude do záhonů vysazeno cca
24 tisíc ks letniček. Novinkou bude použití např. kraspédie žluté, pestrovky
kulovité nebo okrasného tabáku. Převažující kombinací barev bude fialovo-žlutá. Budeme si moci opět užívat
sezónních okrasných trav. Vzhledem k
dostatečné sněhové pokrývce a nakrytím chvojím přežily podzimní výsadby
rostlin bez problémů.

Co se týká v minulé sezóně vysazeného komunitního sadu, tak letos se
zde žádné akce s občany neplánují.
Dřeviny je teď potřeba úspěšně zapěstovat, poskytnout jim náležitou
péči a údržbu tak, aby v budoucnu
stromky začaly plodit.

Městské muzeum je opět otevřeno

Mariánské Lázně, bohaté na přírodu,
unikátní architekturu a jedinečnou atmosféru, vždy přitahovaly spisovatele
a básníky, umělce a hudebníky. Je však
důležité nezapomenout, že každý, kdo
se raduje z květiny, se stává básníkem
ve své duši.

Od 7.5. je muzeum opět otevřené návštěvníkům. Letošní lázeňskou sezónu
zahajuje novou výstavou kreseb Vladimíra Suchánka.
Vzhledem k nastaveným opatřením bude
výstava bez tradiční vernisáže. Potrvá až
do konce prázdnin a tak budou mít návštěvníci dostatek času ji navštívit.
Muzeum bude prozatím otevřeno v omezeném režimu vždy od pátku do neděle
od 9:30 do 17:30.
zdroj: muzeum-ml.cz

Nové cykloturistické a turistické mapy
Turistické informační centrum připravilo pro sezónu 2021
přehledné průvodce po cyklotrasách a turistických trasách
v Mariánských Lázních a okolí.
Materiály budou k dostání zdarma v infocetru nebo si je
můžete stáhnout na webu:
Kontakt:

▪ Turistické trasy
▪ Cyklotrasy

Infocentrum města Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně, 353 01
tel.: +420 777 338 865 e-mail: info@marianskelazne.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
po – ne
		

09.00 – 12.30
13.00 – 17.00
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