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200 let lázeňství v Mariánských Lázních

V roce 2018 bude město slavit významné výročí 200 let od vyhlášení
Mariánských Lázní otevřenými lázněmi. Stalo se tak 6. listopadu v roce
1818 na základě rozhodnutí hraběte
Čecha Filipa Františka Kolowrata, kterého pro myšlenku nových lázní přesvědčil tehdejší tepelský opat Karel
Kašpar Reitenberger.
Pro Mariánské Lázně se tak stal rok
1818 přelomový. Vyhlášením se staly
otevřené pro všechny potřebné, domácím i všem cizincům. Důležité také
bylo, že kvůli léčbě je mohli navštívit
i chudí nemocní z ostatních panství, což
v té době nebyla úplná samozřejmost.

Příznivým rozhodnutím hraběte Kolowrata však cesta k světoznámým
lázním nekončila. Sám hrabě doplnil
dekret o poznámky, ve kterých žádá,
aby byl klášterem předložen zastavovací plán neboli polohový plán.
Počet domů v Mariánských Lázních
byl tehdy 13 a ty bylo třeba upravit,
tak jak se na lázeňské město patří.
Vadila nestejná velikosti oken, nestvůrné tvary dveří, křiklavé nátěry
domů, apod. Některá dřevěná stavení bylo třeba zbourat a přemístit.
Byl vznesen požadavek na určení
vhodného stavebního inženýra, který by vypracoval situační plán nových lázní. Do budoucna pak musel
být předem předložen stavební plán
každého domu k cenzuře a ke schválení. Jako vrchní dozor nad všemi
stavbami byl určen stavitel Anton
Thurner, který zodpovídal za přesné
dodržování stavebních plánů.
V poznámkách se dále Kolowrat zabývá výstavbou hostince, škol a kostelů,
parků a dalšími částmi infrastruktury.

Nezapomíná ani na finance a zavádí
vybírání lázeňské taxy počínaje rokem
1819 od každého z přítomných hostů,
kteří zde pobydou déle jak 3 dny.
Dalším významným počinem roku
1818 bylo vybudování sloupové haly
nad Křížovým pramenem, která je uváděna jako dílo od Jiřího Fishera z Prahy. V témže roce se také začíná stáčet
Křížový a Ferdinandův pramen.
Rok 1818 znamenal pro Mariánské
Lázně začátek nové etapy a zařazení se
mezi další významná lázeňská místa
českých zemí, jako byly sousední Karlovy Vary, Františkovi Lázně a Teplice.
zdroj: www.hamelika.cz

▪▪ 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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Informace z infocentra
Podpora budování
běžeckých tras

Sobotní vycházka ke
Králi smrků

AKCE 2018
Zapište si termíny pravidelných akcí v roce 2018
do svého kalendáře!
1.4. 2018
Marjánkovské jarnění

Město Mariánské Lázně každoročně
žádá o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v rámci programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras
v Karlovarském kraji".
Žádost o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje byla úspěšně podána
a schválena i v roce 2017.
Cílem projektu je rozvoj, oprava a údržba lyžařských běžeckých tras Mariánských Lázní v délce cca 58 km stop,
včetně značení i zajištění jejich provozu.
Cílovou skupinou pro využití lyžařských
běžeckých tras jsou občané, návštěvníci
a turisté provozující běžecké lyžování.

Lednová přestávka
v Městském Muzeu

Městské muzeum bude otevřeno do
neděle 7. ledna 2018. Stále tedy máte
možnost navštívit výstavu panenek
„Království hraček“ sběratelky Aleny
Pleslové a v Galerii Goethe bude ke
shlédnutí výstava „Obrazy a kresby
2016 – 2017“ karlovarského umělce
Václava Balšána.
V následujícím období, od 8. ledna do
28. února 2018, bude muzeum veřejnosti uzavřeno z důvodů každoroční
pravidelné údržby, kdy se v muzeu
musí provést práce, které bohužel za
provozu nelze dělat. V plánu je také
přebudování stálé expozice v přízemí
muzea. V dosavadním výstavním sále
muzea vznikne nová expozice o historii
lázeňství, kterou chceme oslavit 200 let
od prohlášení Mariánských Lázní veřejnými lázněmi. Další novinkou bude
rekonstrukce tzv. chebské světnice,
která bývala k vidění v bývalé kavárně
Egerländer (dnešní hotel Monty).

Městské muzeum ML

www.marianskelazne.cz

V sobotu dne 16. prosince 2017 se
konala tradiční turistická předvánoční akce Nadílka u Krále smrků. Kolem
90 účastníků přišlo v adventní čas
pozdravit našeho padlého velikána Krále smrků. I když nás smrk přivítal
vleže - na vánoční atmosféru, která
vládla u přístřešku s občerstvením to
nemělo žádný vliv. Všichni si s chutí
zazpívali vánoční koledy pod taktovkou pana Němce a pana Vrby. Členky
klubu turistů se postaraly o příchozí a
nabízely cukroví, něco na posilněnou,
upomínkové lístečky a kalendáříky.
Předsedkyně klubu paní Balatá obětavě vyzývala k příspěvku na Novoroční
čtyřlístek - k podpoře výstavby stezek
pro hendikepované turisty. Na závěr si
všichni popřáli krásné svátky a mnoho
ve zdraví ušlých kilometrů v roce 2018.

za KČT Mar. Lázně Kafková
foto: p. Víťa Lodr z Chebu

Oslava Velikonoc souboru Marjánek

30.4. 2018
Slavnostní zahájení
Zpívající fontány
11.5. − 13.5. 2018
Zahájení lázeňské
sezóny

Svěcení pramenů s bohatým
kulturním programem

16.8. − 26.8. 2018
Jazzové Lázně

Tradiční mezinárodní festival

16.8. − 26.8. 2018
Chopinův festival

Mezinárodní festival klasické hudby

28.8. − 1.9. 2018
Marienbad Film Festival
Podmínky
pro lyžování
Skiareál Mariánky
Skiareál bude od pondělí
25.12.2017, 9:00 hod. v pravidelném denním provozu. Přijďte si
užít lyžování v lázeňském městě.
Aktuální informace ZDE

Běžecké lyžování
Aktuální úprava tras ZDE

Filmový festival experimentálního
filmu s doprovodným programem

13.9. − 16.9. 2018
Mariánský podzim

Mezinárodní folklórní festival

6.12. − 9.12. 2018
Mariánskolázeňský
vánoční trh

Jarmark s kulturním programem
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Už jste navštívili?
Okolí Mariánských Lázní, tzv. Mariánskolázeňsko nabízí mnoho zajímavých
míst, kam běžný turista nezavítá. Jedním z nich je i okolí obce Stará Voda,
která se nachází necelých deset kilometrů od Mariánek směrem na Cheb.
Pokud se vydáte ze Staré Vody jihozápadním směrem po zelené turistické
značce, narazíte na malebnou vesničku
Vysokou.
Zde naleznete zříceninu kostela Narození sv. Jana Křtitele. Barokní
jednolodní kostel vznikl původně na
základech stavby z 13. století. Barokní přestavba proběhla v roce 1680 a
v na počátku 19. století došlo ještě k
prodloužení celé lodi. Během 2. poloviny 20. století kostel částečně vyhořel
a poté do velké míry zchátral do stavu
ruiny.
Svého vzkříšení se dočkal v 90. letech,
kdy byly zbytky kostela zrekonstruovány a to díky podpoře rodin původ-

www.marianskelazne.cz

"Druhý nejvyšší vrchol Českého lesa"
ních německých osadníků. Z celého
kostela byla zachována věž, sakristie
a obvodové zdi s gotickým portálem.
V sakristii můžeme obdivovat dochovaná gotický okna s typickou křížovou klenbou z žeber.
Nedaleko Vysoké nalezneme oblast,
která se říká Dyleňský kras. Toto nevelké krasové území se nachází u zaniklé vsi Háje (Graffen Grün). Bývalo
zdrojem vápence a nacházejí se zde
malé jeskyně a závrty. Jeden z těchto
závrtů s názvem Kmotrovo propadání je stále aktivní. Vtéká do něj Zelený potok, který pokračuje podzemím
dál, aby se v několika místech vydral
opět napovrch. Jedním z takových
míst je i Perunova studánka.
Zelená turistická značka vede dál
Českým lesem až do nadmořské výšky 940 m k jeho druhému nejvyššímu vrcholu - Dyleni. Samotný vrchol
Dyleně je veřejnosti nepřístupný.

Nachází se zde věž z roku 1970, která během komunismu byla vojenskou
radarovou stanicí. Byla tehdy obývána
vojenskou posádkou a hrála významnou strategickou roli během studené
války. Nyní slouží jako radiokomunikační středisko. Celý prostor rozhledny je obehnaný plotem s ostnatým drátem a informací o bedlivém střežení
objektu psy.
Z Dyleně je to jen co by kamenem
dohodil do sousedního Německa. Při
sestupu lze využít červenou turistickou značku a dojít tak nejen k státním
hranicím, ale i k jednomu ze zeměpisných středů Evropy. Ten jím byl vyhlášen roku 1805 samotným Napoleonem
a jako připomínka zde byl postaven
kamenný sloup s nápisem.
Pokud se vrátíte zpět na zelenou, provede Vás zbytkem Českého lesa až do
Velké Hleďsebe a Mariánských Lázní.
foto: www.wikipedia.org
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Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018

Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport

Městské divadlo

1.1.2018, 20.00
Společenský dům Casino

V lednu máme technickou
přestávku, ale již nyní se
můžete těšit na únor

ZSO: SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT
Hraje Salonní orchestr

1.1.2018, 10.00 – 15.00

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA
PODHORU, 41. ročník
Tradiční turistická akce
5.1.2018, 21.00
RC Morrison

DISHARMONICI

Novoroční koncert plzeňské punk-rockové kapely.
7.1.2018, 10.00
Pravoslavný kostel sv. Vladimíra

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Vánoční koncert pro rodiče a děti
12.1.2018, 21.00
RC Morrison

8.12.2017, 19.00
Rockový klub Morrison

ZNOUZECNOST

Plzeňská punková legenda po roce
opět v Mariánských Lázních!
26.1.2018, 19.30
Společenský dům Casino

ABO 6 - BRUCKNER MOHUTNÝ A ROMANTICKÝ

Západočeský symfonický orchestr

13.2. 2018, 19.30
Městské divadlo

JEDNOTKA INTENZIVNÍ
LÁSKY

„Nebýt chvíli naživu, to není zas
taková trága“. Divadlo DJKT Plzeň Nová scéna, režie: Antonín Procházka
21.2. 2018, 19.30
Městské divadlo

CAJK & GARYHO HAUSBÓT

KOUZLO OPERETY

soul, rock, funk, rock'n'roll

Komponovaný večer s krásnými
áriemi z operet a muzikálů
25.2. 2018, 15.00
Městské divadlo
20.1.2018 - 27.1.2018
Hotel Polonia

OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13.1. – 14.1. 2018, 19.30

OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH PRAMENŮ

veřejný závod v běhu na lyžích volnou
technikou
19.1.2018, 19.30
Společenský dům Casino

SYMFONICKÝ KONCERT

Koncert Západočeského symfonického orchestru
Kontakt:

XVII. ročník mezinárodního
šachového festivalu
21.1.2018, 17.00
Kino Slavia

ČERTOVINY

Pohádka, ČR, 2018, 101 min.
30.1.2018, 19.30
Kino Slavia

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
Komedie, ČR, 2018, 85 min.

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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FERDA MRAVENEC

Docela velké divadlo Litvínov,
veselá pohádka plná dobrodružství
27.2. 2018, 19.30
Městské divadlo

KDO JE TADY ŘEDITEL?

Komedie o řediteli, kterého nikdy
nikdo neviděl
28.2. 2018, 19.30
Městské divadlo

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
aneb Vějíř slavných operetních
melodií

Provozní doba

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