
Informace z infocentra
Great Spa Towns of Europe: Bad Ems – malebné císařské lázně

Bad Ems se nachází ve spolkové zemi Porýní-Falc a leží na obou březích řeky Lahn. Na jihu ho obklopuje pohoří Taunus, 
na severu Westerwald. Vyznačuje se krásným okolím, jež vytváří klikaté říční údolí. Město se stalo v 19. století jedním z 
nejvýznamnějších lázeňských měst v Německu. 

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

SOUTĚŽ!!!
Květnová otázka: U které řeky leží město Bad Ems?

Své odpovědi zasílejte na email info@marianskelazne.cz vždy do konce 
daného měsíce. 

Výherce únorového čísla: Anna Slámová, Borotín

Toto romantické místo lákalo po sta-
letí umělce, pravidelně hostilo krále 
a cary a bylo kulisou slavné Emžské 
depeše, která zažehla Prusko-fran-
couzskou válku v roce 1870. Zavítala 
sem celá řada tehdejších prominent-
ních osobností, např. ruští carové Mi-
kuláš I. a Alexandr II., císař Vilém I., 
anebo umělci jako Richard Wagner či 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij.
Termální prameny a malebná příroda 
jsou důvodem, že si toto místo, objeve-
né již Římany, udrželo vysokou prestiž 
po celou svou historii. Rozkvět Bad 
Ems do prosperujícího lázeňského 
města lze pozorovat na jednotlivých, 
dobře dochovaných stavbách z konce 
17. století, z doby, kdy lázeňský prů-
mysl zažíval rozmach. Nejvýznamnější 
stavby z tohoto období jsou Kurhaus 
(lázeňský dům), dva velké penziony 
Mainzer Haus a Zu den vier Türmen 
a kaple Maria Königin. Městu dominu-
je řada budov z 19. století. Na Römer-
straße, rovnoběžné s pravým břehem 
Lahn, se zachovaly budovy z období 
vévodství Nassau, včetně významných 
Kursaalgebäude a Kurmittelhaus.

Současná městská krajina Bad Ems 
se vyznačuje velkolepými vilami si-
tuovanými ve Wilhelmsallee a pro-
menádou po levém břehu řeky. Za-
chované budovy jako jsou zámek 
Balmoral, Villa Monrepos a další, 

zahrnují nejen vlastní lázeňské části, 
ale i další zařízení, která byla pro lá-
zeňství velmi důležitá. Příkladem je 
Malbergbahnova lanovka, sloužící pro 
trávení volného času a rekreaci již od 
19. století.
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Městská knihovna s Turistickým informačním centrem chystají další výstavu
Mariánské Lázně se zcela po zásluze proslavily jako lázeňské město oblíbené spisovateli z celého světa. Prozaici, 
dramatici i básníci se sem vypravovali za inspirací, dlouhými procházkami v přírodě a samozřejmě také proto, aby 
pečovali o své zdraví pomocí léčivých pramenů.
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V létě roku 2019 otevřelo Turistické 
informační centrum s podporou Karlo-
varského kraje a města Mariánské Láz-
ně novou turistickou trasu s názvem 
Stezka spisovatelů. Na trase bylo insta-
lováno 11 informačních tabulí s živo-
topisnými údaji slavných spisovatelů, 
kteří navštívili naše lázeňské město. 
Jsou to například Johann Wolfgang 
Goethe, Maxim Gorkij, Mark Twain, 
Ivan Gončarov, Franz Kafka, Theodor 
Lessing, Jaroslav Seifert, Josef Dobrov-
ský, Vladimír Páral a další.
V srpnu 2021 proběhlo v Městské 
knihovně v Mariánských Lázních slav-
nostní otevření výstavy známého ame-
rického spisovatele Marka Twaina. 
Výstava proběhla pod záštitou ame-
rického velvyslanectví v Praze a připo-
mněla 130. výročí Twainovy návštěvy 
v Mariánských Lázních.
Letošní výstava pod názvem Šolom Alej-
chem, Franz Kafka, Theodor Lessing 
a židovská komunita v Mariánských 
Lázních se zaměřuje na spisovatele ži-
dovského původu, kteří Mariánské Láz-
ně navštívili počátkem 20. století. Na 
slavnostní vernisáž se můžete těšit již 
26. května v 17 hodin přímo v Městské 
knihovně. Výstava bude přístupná až 
do 17. července. Seznámíte se s živo-
tem a tvorbou uvedených spisovatelů, 
zjistíte, jak jejich pobyt ovlivnil jejich 
dílo, vyluštíte si kvíz a vyfotíte se u foto 
koutku s historickým pozadím. Neza-
pomeneme ani na historické události 
související s jednotlivými spisovateli.
Akci předchází speciální komentovaná 
prohlídka zaměřená na židovskou ko-
munitu v Mariánských Lázních. Připo-
meneme si židovskou obec, synagogu, 
existenci speciálních košérských ku-
chyní, židovského špitálu i modlitebny. 
Prohlídka je zdarma, sraz v 15:30 hodin 
v Turistickém informačním centrum 
v Poštovní ulici.
Srdečně děkujeme sponzorům výstavy 
a vernisáže, společnosti OREA Hotels 
a Bohemia Healing Marienbad Waters. 
Akci podporuje rovněž město Marián-
ské Lázně.

ZDARMA

http://www.marianskelazne.cz
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Knihovna otevírá dveře Balneologické knihovny

Městská knihovna v Mariánských Lázních ukrývá neobyčejný poklad. Disponuje totiž ojedinělou sbírkou balneolo-
gických publikací, která obsahuje například monografie, odborné časopisy či výzkumné zprávy, vše z oblasti lázeň-
ství a příbuzných lékařských či vědních oborů. Celkem kolekce čítá přibližně šest tisíc svazků. 

Oddělení balneologické knihovny však 
není běžně přístupné. Knihy je třeba 
vyhledat v online katalogu knihovny, 
objednat a poté vyzvednout v oddělení 
pro dospělé čtenáře nebo ve studovně.
Využijte proto Den otevřených dveří, 
který knihovna uspořádala u příle-
žitosti zahájení lázeňské sezóny. Do 
balneologické knihovny tak můžete 
osobně nahlédnout 13. května od 9 do 
18 hodin.  
Čtenáři tu třeba najdou publikace od 
Johanna Josefa Nehra, českého klášter-
ního lékaře a zakladatele Mariánských 
Lázní jako lázeňského města, nebo za-
jímavé dílo od Karla Josepha Heidlera 
Edlera von Heilborna, který studoval 
nejen prameny, ale také slatinu a plyn 
a možnosti jejich užití. V publikaci od 
Enocha Heinricha Kishe (balneolog, 
gynekolog a vysokoškolský pedagog, 
který pocházel z významné pražské 
německo-židovské rodiny, v Marián-
ských Lázních pracoval od roku 1863) 
pak najdete popis vlivu zdejších pra-
menů na srdce a cévy. Na výstavě bude 
představena sbírka starých průvodců. 
U této příležitosti pořádá Turistické 
informační centrum speciální komen-
tovanou prohlídku s názvem Ozdravná 
procházka aneb kde žili a pracovali lá-
zeňští lékaři a lékárníci. Prohlídka za-
číná ve 14 hodin, je zdarma, sraz účast-
níků v TIC Mariánské Lázně v Poštovní 
ulici.



Historie
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Johann Josef Nehr

8.května 1752, tedy před 270 lety, se narodil v Teplé zakladatel Mariánských Lázní Josef Jan Nehr. Historikové jej na-
zývají medicínským otcem Mariánských Lázní. Studoval na pražské Karlově univerzitě, kde v roce 1778 promoval.

vyhlášení místa otevřenými lázněmi 
(1818). Na jeho životní přínos navázali 
opat tepelského kláštera K.K. Reiten-
berger a v medicíně doktor K.J. Hei-
dler. Vznikem lázní se doktoru Nehrovi 
splnil životní sen. 
Takto Josef Nehr popisuje své pocity 
z Mariánských Lázní, když je navštívil 
poprvé: V roce 1779 jsem spatřil popr-
vé jako nastávající ordinárius kláštera 
Teplá tuto krajinu bohatou na prame-
ny. Jak jsem užasl, když jsem vstoupil 
do pustého údolí, kolem dokola obklo-
peného a pevně sevřeného strmými 
vrchy a temnými lesy, kde tyto prame-
ny vyplavovaly tak bohatě svou léčivou 
vodu! Všechno, co člověk viděl, vzbu-
zovalo strach, nevoli a odpor. Vrchy 
a doliny, vodopády a bažiny, kamenné 
a písečné pahorky, ztrouchnivělé paře-
zy a vývratě se tu střídaly v nepřetrži-
tém sledu. Kromě jedné staré dřevěné 
chýše hrozící spadnutím, ve které stály 
na ohništi zazděny dva železné kotle 
k získávání Glauberovy soli, kterou tak 
bohatě vyplavoval Křížový pramen, 

a kromě jediného, rovněž dřevěného, 
hrubého prastarého ohrazení Křížového 
pramene nenalézal člověk nic, co by udě-
laly lidské ruce.
Ve své knížce napsal slova, která dodnes 
zná každý obyvatel Mariánských Lázní 
a která jsou i dobrým mottem pro měs-
to: „Protože život každého člověka má 
nedocenitelnou hodnotu, věřím, že by 
podstatně přispělo, kdyby zdraví třebas 
jen jednomu jedinému člověku bylo zde 
navráceno a jeho život na delší dobu 
prodloužen.“
Zásluhou zdejšího lékaře A. Danzera 
byla roku 1857 na počest celoživotní-
mu neúnavnému úsilí Dr. Josefa Johanna 
Nehra odhalena ve sloupové hale Křížo-
vého pramene bronzová busta, jenž je 
dílem Emanuela Maxe z Prahy, do bron-
zu byla odlita Burgschmidem v Řezně, 
na které je napsáno: Johann Josef Nehr 
– medicinský zakladatel lázní. A v roce 
1866 nazvaly Mariánské Lázně po Dr. J.J. 
Nehrovi uličku, kde postavil svůj slavný 
lázeňský dům Zlatá koule.

zdroj: Hamelika

Od roku 1779 začal působit jako kláš-
terní lékař v premonstrátském klášteře 
v Teplé, ke kterému patřily i Mariánské 
Lázně. Tehdy přesvědčil opata tepelské-
ho kláštera Karla Kašpara Reitenbergera, 
aby spolu s několika svými spolubratry 
zkusil lázeňskou kúru. Nehr totiž zjistil, 
že pokud je mariánskolázeňská kyselka 
podávaná v malém množství vícekrát 
během dne, pak zklidňuje trávení a při-
dává i chuť k jídlu. Navíc také provedl 
chemickou analýzu, na jejímž základě se 
rozhodl pro využití zdejší vody k léčeb-
ným procedurám. Jakmile se přesvědčil 
o její léčivé síle, začal usilovat o založení 
lázní. Když neuspěl, postavil u Křížové-
ho pramene z vlastních prostředků lá-
zeňský dům Zlatá koule. (Pojmenoval ho 
podle své milované ženy Františky, roze-
né Kugelové). Hned první sezona v roce 
1808 byla úspěšná. Nehrův dům i okolní 
stavení byly přeplněny.
J.J. Nehr zkoumal léčivé prameny, způ-
soby léčení a až do konce života (13.9. 
1820) pracoval jako lékař. Napsal první 
knihu o Mariánských Lázních a dožil se 
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7. ročník Marienbad Film Festivalu se uskuteční v červenci 2022

Mezinárodní festival, věnovaný experimentálním a nezávislým filmům, Marienbad se uskuteční v termínu od 7. do 
10. července v mariánskolázeňském hotelu Lesní Mlýn ‒ Donbas.

„Pamatuji si, ale nevzpomínám si na 
to,“ píše Petr Kabeš v básni, která se 
stala tématem 7. ročníku Marienbad 
Film Festivalu. „Potkali jsme se Loni 
v Marienbadu, na Donbase? Známe se 
vůbec?“ Letošní ročník odkrývá vrstvy 
paměti, filmových archivů a sedimen-
tů, aby promlouval o unikající součas-
nosti.  
Festival i tento rok bude vytvářet no-
vou vrstvu paměti Lesního mlýna ‒ 
Donbas, hotelu, který třicet let chátral 
a nyní se stává oblíbeným kulturním 
centrem Mariánských Lázní.
Filmový program je tento rok rozdělen 
do tří sekcí. Výběr / Selection prezen-
tuje hosty z různých kontextů filmové-

ho experimentu formou masterclass, 
retrospektiv a místně specifických 
projektů, Forum Marienbad uvede 
nejlepší projekty z otevřené výzvy 
formou přehlídky a sekce Vzory / 
Masters představí výběr celovečer-
ních filmů od etablovaných filmařů, 
kteří vnáší experiment do mainstre-
amu umělecké kinematografie. 
Film se volně prolíná s hudebním 
programem. V rámci něj vystoupí 
několik umělců, kteří experimentují 
se zvukem, hrají z grafických parti-
tur nebo propojují hudbu s živými 
vizuálními performancemi. Jedním 
z takových hostů letošního ročníku 
bude Petr Vrba, neúnavný multiin-

strumentalista a improvizátor, který 
uvede projekty LyrArkestra a Boyse. 
Festival také představí hudbu výraz-
ných umělců české alternativní scény 
– Floex, Viah, St. Jakob nebo techno ko-
lektiv KMEN.
Festivalové abonmá zahrnující kom-
pletní filmový i hudební program lze 
do konce dubna zakoupit na goout.net 
za 250 Kč, následně za 500 Kč.
Do konce dubna je také možné přihla-
šovat audiovizuální projekty experi-
mentální povahy v rámci Open Callu 
sekce Forum Marienbad.  

www.marienbadfilmfestival.com

https://www.marienbadfilmfestival.com/
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Historická termální města jsou v televizi!

V režii a produkci Globetrotter TV byl spuštěn nový Travel TV seriál. Série „Amazing Spa Towns“ byla natočená v sedmi 
členských městech Asociace spolupracujících se společností Travel TV se sídlem ve Spojeném království. Zpočátku bude 
promítána na SKY TV ve Spojeném království a poté bude k dispozici online na platformě Globetrotter TV a YouTube.

let vysoce kvalitní cestovatelské 
programy pro online platformy a te-
levize a disponuje respektovaným 
týmem. Pracuje v úzké spolupráci 
s národními a regionálními turistic-
kými radami, turistickými organiza-
cemi, cestovními partnery a turistic-
kými atrakcemi z celého světa.
Tým Globetrotter TV má rozsáhlé 
zkušenosti v oblasti vysílání i ces-
tování a jeho oceňovaný kreativní 
a produkční tým je v těchto odvět-
vích široce uznáván.

Ellen Coughlan, moderátorka tohoto 
seriálu, která několik let spolupracuje 
s Globetrotter TV a je také novinářkou 
působící v Londýně, řekla:
„Strávila jsem skvělý čas při poznávání 
termálních lázní v Itálii, České republi-
ce a Německu. Města jsou dechberoucí 
a prodchnutá historií, s tolika neuvě-
řitelnými místními pokrmy a vínem 
v nabídce. Nejlepší na tom pro mě však 
bylo dopřát si terapeutické termální 
vody, což byl zážitek, na který nikdy 
nezapomenu.“

Zástupci European Historic Thermal 
Towns Association se v roce 2020 
setkali s Trevorem Claringboldem, 
ředitelem seriálu, na World Travel 
Market a navzdory mnoha omezením 
a nejistotám vyplývajícím z pandemie 
a brexitu byli oba partneři odhodláni 
seriál uskutečnit a koncem září 2021 
vyrazili na trajektu z Doveru navštívit 
celkem sedm měst.
K účasti byli pozváni členové Evropské 
trasy historických termálních měst 
(kulturní trasa Rady Evropy od roku 
2010). Několik z nich je také součástí 
Velkých lázeňských měst Evropy, která 
byla v červenci 2021 zapsána na se-
znam světového dědictví UNESCO.
Natáčení trvalo dva týdny, tým urazil 
téměř 3000 km, navštívil sedm histo-
rických termálních měst, z nichž pět 
je součástí Velkých lázeňských měst 
Evropy (Montecatini Terme, Itálie; 
Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mari-
ánské Lázně, Česká republika; Baden-
-Baden a Wiesbaden, Německo).
Globetrotter TV vysílá posledních pět 

77. oslavy osvobození našeho města
V pátek 6. května proběhnou v Mariánských Lázních oslavy výročí osvobození města. Právě v tento den se v roce 
1945 ve městě objevily první tanky amerických vojáků pod velením generála Pattona.

Letošní oslava 77. výročí osvobození 
bude mít ale ještě jednu zajímavost. 
Na podzim loňského roku totiž neda-
leko Mariánských Lázní objevil Petr 
Švihovec stříbrný náramek. Ten, jak 
se později ukázalo, patřil Američa-

nu Joeovi Esquibelovi, který ho ztratil 
právě na konci druhé světové války, 
kdy sloužil v zajateckém táboře. Díky 
spolupráci s Americkou ambasádou 
v České republice se podařilo náramek 
vrátit zpět majiteli.

Vzpomínková akce začne v 14.30 ve 
Skalníkových sadech u pomníku gene-
rála George Pattona. „Akce proběhne 
za účasti představitelů města, váleč-
ných veteránů i zástupců americké 
ambasády. Novinkou bude prezentace 
americké historické bojové techniky 
v podání spolku 97. pěší divize. O hu-
dební doprovod se v rámci pietního 
aktu postará kapela 35. plzeňského 
pluku Foligno v dobových unifor-
mách,“ uvedla jednatelka KIS Marián-
ské Lázně a organizátorka oslavy, paní 
Alena Havrdová.
Následně se oslavy přesunou na kolo-
nádu, kde od 16.00 vystoupí jazzové 
trio Jazz Cakes a od 17.30 Dechový 
orchestr mladých a mažoretek z míst-
ní Základní umělecké školy Fryderyka 
Chopina. 

https://www.youtube.com/watch?v=IwMuA2QPuWw


Nejpozoruhodnější součástí kláštera je 
barokně-gotický kostel stavitele Jana 
Blažeje Santiniho Aichla. Budova nové-
ho konventu pochází od Kiliána Ignáce 
Dienzenhofera. Klášter je vzdálen nece-
lých 10 km od Stříbra.

Bývalý benediktinský klášter založený 
roku 1115 knížetem Vladislavem I. Na 
počátku 14. století patřil mezi nejbohatší 
kláštery v českém království. Roku 1393 
byl za potvrzení nového kladrubského 
opata umučen sv. Jan Nepomucký. Původ-
ní románská bazilika Panny Marie byla 
v letech 1712 – 1726 přestavěna Janem 
Blažejem Santinim ve stylu tzv. barokní 
gotiky. Součástí areálu kláštera je budova 
nového konventu dle projektu K. I. Dien-
zenhofera.
Za vlády Josefa II. byl klášter zrušen. Sta-
vební objekty byly využity jako vojenský 
špitál, roku 1800 v nich bylo ubytováno 

Už jste navštívili?
vojsko, pak zde byla opět zřízena ne-
mocnice, kasárna a roku 1818 invali-
dovna. Roku 1825 koupil kladrubský 
klášter v dražbě polní maršál, kníže 
Alfréd I. Windischgrätz. Rod Win-
dischgrätzů zde nechal postavit pivo-
var, soustředil zde rozsáhlou knihovnu 
i rodinný archív.

Pro návštěvníky jsou zpřístupněny 
unikátní expozice:
Prohlídky se konají pouze s průvod-
cem a začínají každou celou hodinu. 
Poslední prohlídka začíná v 17.00 
(resp. v 16.00) hodin.
Původní kostel, jehož stavba probíha-
la ve dvou etapách od druhé poloviny 
12. stol. do roku l233, byl trojlodní 
románskou bazilikou s příčnou lodí, 
třemi apsidami a dvěma hranolovými 
věžemi po stranách. Při své délce 86 
m to byla nejdelší románská bazilika 
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Sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

v Čechách, jejíž stavba byla ovlivněna 
normandskými vlivy.
Dnešní podoba kostela vznikla v letech 
1712-1726, kdy byl přestavěn podle 
projektu architekta Jana Blažeje Santi-
niho Aichela. Ten ponechal obvodové 
zdivo kostela, gotický závěr kněžiště 
nahradil trojlistým uzávěrem, zboural 
postranní věže, které byly dole průcho-
zí a na západní straně zkrátil hlavní loď 
při západním průčelí asi o 4 m (jedno 
klenební pole) - zhruba o prostor před 
dveřmi hlavního vchodu, z toho důvo-
du, aby se kupole nacházela ve středu 
podélné osy. Santiniho největší zásah 
je stavba - přesněji rozšíření a zvětše-
ní - příčné lodi, završené kupolí o výšce 
45m s lucernou, která přivádí světlo ot-
vorem (tzv. oculus) v horní části kupole 
do vnitřního prostoru. V interiéru kláš-
terního kostela končí prohlídka okruhu.

zdroj: www.klaster-kladruby.cz
www.kudyznudy.cz

Speciální prohlídka krovu 
klášterního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie 21.5. 2022
Začátky prohlídek na nádvoří 
kladrubského kláštera:
 ▪ 12.00 hodin,
 ▪ 14.00 hodin,
 ▪ 16.00 hodin.

Vstupné na prohlídku je 180,- / os.

https://www.kudyznudy.cz/
https://www.kudyznudy.cz/
mailto:%20info%40marianskelazne.cz?subject=
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6.5.2022 14.30 
Skalníkovy sady / kolonáda

Oslavy osvobození - 77. výročí

Vzpomínková akce, při které si při-
pomínáme osvobození našeho města 
americkou armádou proběhne v pátek 
6. května od 14,30 hodin. Pietní akt 
se uskuteční ve Skalníkových sadech 
u památníku generála G. S. Pattona.

více informací ZDE

Tipy na akce

Provozní doba
březen – říjen 
denně 9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor 
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00

Kontakt:
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"

Další akce naleznete na adrese:  
www.marianskelazne.cz/kalendar/

www.marianskelazne.cz

13.5.–15.5. 2022, 19:30
Kolonáda

Zahájení lázeňské sezóny

Každoročně se druhý květnový víkend 
v Mariánských Lázních koná tradiční 
„Slavnostní zahájení lázeňské sezóny“. 

více informací ZDE

18.5.2022, 19.30
Městské Divadlo

NEBE NA ZEMI aneb Peklo 
nebude, ráj se vrací
Večer ve stylu 20. a 30. let minulého 
století

 "Plechy jako žiletky, saxofony jako 
medové plástve, rytmika přesná jako 
hodinky."

více informací ZDE

27.5.–29.5. 2022
Kolonáda Ferdinandova pramene

KOK  
Kulturně ozdravná kúra

Hudba, workshopy, slam poetry, 
divadlo!

více informací ZDE

21.5. 2022, 13.00
Areál bývalého dopravního podniku, 
Tepelská

Den vozovny úšovice

Prohlídka areálu vozovny MDML 
v rámci výročí 120. let elektrické do-
pravy v Mariánských Lázních.

více informací ZDE

http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/oslavy-asvobozeni-77-vyroci-/?dateId=23404
https://www.marianskelazne.cz/kalendar/
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/zls/
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/nebe-na-zemi-aneb-peklo-nebude-raj-se-vraci/4473/?dateId=23425
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/KOK-%E2%80%93-kulturne-ozdravna-kura/?dateId=23436
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/trolejbusy-ve-svete-a-v-marianskych-laznich-1/4450/?dateId=23612


https://www.marianskelazne.cz/zls/


15.5.2022 | 14.30
     START:
Hotel Cristal

      CÍL:
Lesní mlýnKolonáda

https://www.facebook.com/events/300525032103639


https://www.facebook.com/events/300525032103639




http://www.chopinfestival.cz/


17. PRAMEN 
- VÍNO 

DEGUSTACE VÍN
ŽIVÉ KONCERTY

 
 
 
 

P O D  Z P Í V A J Í C Í
F O N T Á N O U  1 2 - 2 1           

M A R I Á N S K É  L Á Z NĚ
A R N I K A

  7. KVĚTEN - ROSÉ
21. KVĚTEN - RULANDY
  4. ČERVEN - RYZLINKY
18. ČERVEN - BUBLINY
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