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Lázně, které chtějí do UNESCO, rozšiřují
památkovou ochranu i na lesy
Parky, lesy, ale také budovy se stanou dalšími chráněnými částmi tří lázní
z Karlovarského kraje, které chtějí do UNESCO. Radnice už na rozšíření
lázeňských památkových rezervací pracují.
Nejvzácnější jádro svého města začaly hledat Karlovy Vary, Mariánské Lázně a
Františkovy Lázně právě kvůli vstupu do UNESCO. Vstoupit tam chtějí v sériové nominaci 11 evropských lázní. Návrh, aby města vzácné území vymezila,
pochází z ministerstva kultury.
Z České republiky jde o Karlovy Vary, které jsou lídrem celé skupiny, dále
pak Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Z dalších evropských lázních jde
o Bad Ems, Bad Kissingen, BadenBaden, Baden u Vídně, Bath, Montecatini
Terme, Spa a Vichy. Kompletní nominační dokumentaci chtějí města odevzdat
začátkem roku 2018.
„Chráněným statkem není jen zastavěná část, ale i takzvaná terapeutická
krajina. To znamená, že celá zóna zahrnuje nejen lázeňské území, ale také
přilehlé lesy,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.
Mariánské Lázně vyřeší věc tak, že rozšíří současnou památkovou zónu, ze
které vznikne rezervace. Hranice památkové zóny se bude nově nacházet v
lese.
„Ze zajímavých objektů je na zařazení navržený třeba také golf, tedy naše
nejstarší golfové a první royal golfové hřiště v Evropě. Pak je k diskusi, zda
do památkové zóny zakomponovat i Hamrnický zámeček,“ řekl místostarosta
Vojtěch Franta, který je i krajským zastupitelem pro oblast UNESCO. Zámeček
je kulturní památkou, která v současnosti chátrá, což je podle něj škoda.
Zdroj: http://vary.idnes.cz/

Významné výročí 265 let
Počátek Mariánských Lázní je
neodmyslitelně spjat se jménem doktora Johanna Josefa Nehra. Po právu
nazýván "otcem" Mariánských Lázní
je držitelem hned několika prvenství.
Byl prvním zdejším lékařem, prvním
nadšeným propagátorem místa,
prvním historikem, autorem první
knihy o Mariánských Lázních, první
budovatel. Jako lékař zde prováděl
první léčení a dlouhodobě sledoval
léčivé účinky místních pramenů na
pacienty. Sám jímal a upravil některé
vývěry pramenů a postavil zde první
zděný dům za účelem ubytování
nemocných.
V roce 2017 si tak budeme připomínat
265 let od jeho narození (1752).
Zároveň je to 160 let od umístní jeho
busty v pavilonu Křížového pramene
(1857). Doktor Adalbert Danzer na
ni tehdy nechal napsat: "Johann Josef
Nehr - medicinský zakladatel lázní".
To říká více než dlouhé chvalozpěvy:
"Bez Nehra by nebylo Mariánských
Lázní".
Zdroj: 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
Otevírací doba infocentra
během ledna
Infocentrum je v lednu otevřené denně
od 9 do 18 hodin. Jinou otevírací dobu
máme pouze v těchto dnech:
1.1. 2017
14.00 – 18.00 hodin
2. – 5.1. 2017
zavřeno(inventura)

Skiareál Mariánky zahájil
zimní sezónu

Od 25.12. 2016 je v provozu kabinková lanová dráha a levý vlek na "Slalomáku". Ačkoliv počasí sněhu úplně
nepřeje, díky teplotám pod nulou se
podařilo uměle zasněžit sjezdovku
od Hotelu Krakonoš - "Krakonošku" a
levou polovinu "Slalomáku".
Samozřejmostí je také provoz půjčovny
lyží, lyžařské školy a servisu.
K rychlému občerstvení je otevřen
Skibar "U lanovky" a pokud si chcete
užít k jídlu i teplo, své služby vám nabízí restaurace hotelu Koliba v sousedství areálu.
Jako každý rok je umožněno
návštěvníkům areálu zaparkovat zdarma v Dusíkově ulici. Ta je od města k
areálu jednosměrná.
Doporučujeme využívat parkoviště u
horní stanice lanovky - parkování je
zde také zdarma a od nejdále parkujícího vozidla na parkovišti je to na
sjezdovku "Krakonošku" cca 50 metrů.
Čipové karty lze vracet také na horní
stanici lanovky.

Pokud stále ještě nevíte, co dělat
o letošním Silvestru, tak "Skiareál
Mariánky" pro Vás připravil oblíbené
večerní lyžování včetně diskotéky
na sněhu. Začátek acke je od 20.00 a
pokračuje až do půlnoci.

www.marianskelazne.cz

Busta Petra Hapky
Novopacký výtvarník Albert Králíček
po sobě zanechává nesmazatelné
stopy v České republice i v zahraničí.
Po bustách představitelů státu Gabon v Africe se s uměleckým zaujetím věnoval postavě Josefa Švejka,
ztvárněného Rudolfem Hrušínským.
Nyní se v jeho packém ateliéru
s výhledem na klášterní kostel
rodí busta zpěváka a hudebního
skladatele Petra Hapky. A nebyl by
to Králíček, aby nepřišel s něčím
originálním. Podobiznu, zatím vtisknutou do tvárné hlíny, umístil na klaviaturu. Jedinečně tak vystihl Hapkovo propojení s hudbou a Králíčkův
Hapka tak „jede" na hudební vlně.

„Chtěl jsem dát dílu určité tempo,
náboj, vlnu, která se objevuje v jeho
muzice. Proto klasický žulový podstavec nahradí moderně pojatý sokl.
Socha by měla být volná, rozevlátá, tak jako Hapkův hudební styl,"
vysvětluje své volné pojetí tématu.
Hliněný model bude odlit do bronzu,
aby se mohl blýsknout před Zpívající
fontánou v Mariánských Lázních. Pro
ni oblíbený skladatel a zpěvák složil
jednu z prvních písní, proto volba
tamní radnice padla na Hapku.
Ani výběr Alberta Králíčka nebyl
náhodný. Umělec má v Mariánských
Lázních dva své otisky. Od roku 2014
zde stojí dva monarchové z bronzu,
Franz Josef a anglický král Albert Edward VII., kteří se tu zhruba před sto
padesáti lety potkali.
A nesmíme opomenout další zajímavost. Jednu z fontán na nedaleké
kolonádě Rudolfova a Karolínina
pramene instalovala novopacká firma LÁF, s kterou Králíček sousedí
přes potok.
zdroj: jicinsky.denik.cz
autor: Iva Kovářová

Slavní návštěvníci
Chladná návštěva
rakouského monarchy
František Josef I.
Mariánské Lázně navštívil císař hned
dvakrát. Poprvé 5. září 1847 ještě
jako 17letý arcivévoda. Společnost
mu dělali jeho mladší bratři Ferdinand Maxmilián (pozdější mexický
císař) a Karel Ludvík. Ubytovali se
tehdy v Klingerově hostinci č.p. 36,
který stával v místech dnešního
areálu Arnika.
Druhá návštěva proběhla 16. srpna
1904 za účelem setkání s anglickým
králem Edwardem VII.
Císař byl ubytován ve vile č.p. 33
Luginsland dnešní vila Lil. Městu
ji daroval Max Halbmayer právě za
účelem návštěv významných osobností.
František Josef I. přijel vlakem v
14.30 hod a uvítal ho zde sám Edward VII., který dorazil do Mariánských Lázní již o týden dříve. Poté
nastoupili do kočáru a vydali se
směrem do města. Zde proběhlo setkání ve vile Luginsland a slavnostní
hostina v hotelu Weimar.
Druhý den 17.8. v 7 hodin ráno císař
pokračoval dál do Karlových Varů.
Ačkoliv návštěva byla rize diplomatická, Mariánské Lázně se na ni
řádně připravili. Slavnostní výzdoba
města patřila prý k nezdařilejším
v historii a dokonce byl k této
události postaven Císařský pavilon.
Mariánskolázenští byli proto velmi
zklamání, když jejich císař tuto snahu dostatečně nedocenil.
O 110 let později v květnu roku 2014
byla odhalena Bronzová socha na
počest setkání obou monarchů a těší
se velké oblibě návštěvníků Mariánských Lázních.
V Mariánských Lázních nalezneme,
ale ještě jednu živoucí stopu slavného
setkání. Památný stříbrný smrk,
který byl zasazen u této příležitosti.
Roste na Goethově náměstí u kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Byl zasazen jako tříletý a i po více jak 110
letech se mu daří dobře.
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Už jste navštívili?
Nedaleko dnešní obce Mnichov se
nachází kruhová naučná stezka
"Siardův pramen".
O tomto místě se vypráví prastará
pověst, kdy zde ve 12. století během
lovu zabloudil saský rytíř jménem Siardus. Byl už zcela vyčerpaný a myslel
na svůj konec ve zdejších lesích. Ve
chvíli, kdy ztrácel poslední naděje se
začal modlit a slíbil, že pokud přežije,
vykoná zbožný skutek. Jako zázrakem
jej v tu chvíli nalezla jeho družina
a byl zachráněn. Siard dostál svého slibu
a nechal v těchto místech vystavět kapli. Často se pak do ní vracel a činil zde
pokání. Nedaleko pak vystavěl poustevnu, ve které se usadil mnich. Místo
bylo nazváno latinsky "Eremita", což
znamená poustevna (v němčině Einsiedel).
Nedaleko poustevny pak časem vyrostla menší osada. Tato osada byla
zasažena morovou ranou a zbytek

www.marianskelazne.cz

Tajemné místo opředené pověstmi
za obcí Mnichov
obyvatel se proto přestěhoval na
vyvýšeninu opodál, zde tak vznikla
nová obec - Einsiedel, později získala české jméno Mnichov.
Celá naučná stezka je dlouhá 3,3 km
a má 4 zastávky. Začíná v Minchově
u barokní radnice s pranýřem
a barokním kostelem sv Petra a Pavla, kde býval dříve klášter.
Pokračuje ke kostelíku sv. Jana
Křtitele, kde bývala Siardova kaple.
Ten byl během husitských válek
pobořen, v roce 1615 renovován
a za třicetittelé války opět zbořen.
Další obnova kostela proběhla
v roce 1664. Poté byl kostel
z nařízení císaře Josefa II. zrušen
a postupně rozebrán na stavební kámen. Dle pověsti se nedaleko kaple
nachází hrob legenedární Siarda.
Místo kolem kaple bylo bráno velice vážně, protože zde docházelo

k častým nehodám. Místní věřili, že je
to proto, že se zde dotyční nechovali
dostatečně uctivě.
Další zastávkou je Siardův pramen
nebo také Svatá studna. První zmínka se o ní objevuje roku 1664. Byla ji
připisována velká léčivá síla, která prý
sílila o půlnoci. Místní hospodáři v její
zázračnou moc věřili natolik, že do ní
honili během půlnoci o velikonočních
svátcích svůj dobytek, který ve vodě
omývali a nakonec se ve vodě opláchli
sami. Celý pramen byl v současnosti
upraven a zastřešen.
Poslední zastávka se nachází v blízkosti rozvalin bývalého Schöpplova mlýnu
a manufaktury na úpravu hadce, který
byl těžen v lomu na úpatí nedalekého
Planého vrchu.
Celá trasa je nenáročná a vede terénem s mírným převýšením skrze lesní
a polní cesty.
foto: Jaroslav Řešetka
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
23.1. − 25.1. 2017
SCANDI FESTIVAL
Přehlídka skandinávských filmů
23.1. 2017, 19.30
Kino Slavia

Pyroman

Drama / Thriller, Norsko, 97 min
24.1. 2017, 17.00
Kino Slavia

6.1. 2017, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: Novoroční koncert
Petr Chromčák - dirigent

Městské divadlo

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

20.1. 2017, 21.30
RC Morrison

Rock´n´roll Challenge!
Večírek s rockabilly kapelami

Kluci

Drama, Švédsko, 106 min

15.2. 2017, 19.30
Městské divadlo

Královna Kristýna

Hořko-sladká komedie o tom, jak si
udržet živé manželství

Vím, že víš, že vím...

24.1. 2017, 19.30
Kino Slavia

Drama / Historický, 106 min

25.1. 2017, 17.00
Městská knihovna

Komuna

přednáší cestovatel Ing. Petr Bořil

25.1. 2017, 17.00
Kino Slavia

Drama, Dánsko, 111 min

Novoroční překvapení
27.1. 2017, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: Pastorální
Ludwig van Beethoven
21.1. – 28.1. 2017
Hotel Polonia

Open Mariánské Lázně
25.1. 2017, 19.30
Kino Slavia

Mezinárodní šachový festival

Poslední král

Akční / Životopisný / Dobrodružný
Norsko, 99 min

1.1. 2017, 10.00 – 15.00
Cíl: pod vrcholem Podhorního vrchu

Novoroční výstup
na Podhoru
Tradiční turistická akce
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"
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22.2. 2017, 19.30
Městské divadlo

Operetní rej

Oblíbené operetní melodie
26.2. 2017, 15.00
Městské divadlo

Malostranská zimní
pohádka
Pohádka plná písniček
26.2. 2017, 19.30
Městské divadlo

Stará dobrá kapela
Divadlo Palace Praha
28.2. 2017, 16.00
Městské divadlo

Roztančené divadlo

Vystoupení žáků tanečního oboru
ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně

Nenašli jste svou akci?
Kontaktujte nás nebo jí
vložte do kalendáře akcí.
Provozní doba

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