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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Turistický průvodce – tipy na dovolenou a výlety

Nový turistický průvodce je sestaven 
pro hosty, turisty či návštěvníky, kteří by 
v  Mariánských Lázních chtěli strávit tři 
a více dní, chtějí se o městě něco dozvědět 
a nechtějí se jenom léčit. Průvodce je za-
vede na všechna zajímavá místa v centru 
města i v jeho okolí. A tím nejsou myšle-
ny jen výlety mimo město, ale procházky 
a vycházky v bezprostředním okolí, lesích 
a parcích, informace o pramenech a jejich 

účincích, zajímavosti a top akce roku. 
Průvodce obsahuje také řadu tipů na 
aktivity s dětmi, na kulturní akce, mi-
lovníky sportu, historie i dobrého jídla. 
Průvodce je prozatím vydán v češtině. 
Mutace budou následovat v letošním 
roce. Zájemci mohou průvodce získat 
v Infocentru v domě Chopin, případně 
v elektronické podobě na webu města 
ZDE.

Nový propagační materiál, jehož vznik jsme avizovali v říjnovém newslette-
ru je na světě. Průvodce vydalo Infocentrum města Mariánské Lázně za fi-
nanční podpory Karlovarského kraje. 

Víte, že Infocentrum 
města Mariánské Lázně 
v roce 2018:
 ▪ Za finanční pomoci Karlovarského 
kraje realizovalo dva dlouhodobé 
projekty?

 ▪ Zavedlo tematické komentované 
prohlídky pro děti i dospělé? Mů-
žete se na ně těšit i v roce 2019, 
a to i v jazykových variantách.

 ▪ Vymyslelo dva zvířecí dětské prů-
vodce, veverku Karlolínu a vever-
čkáka Rudolfa, kteří pomáhají dě-
tem v plnění úkolů?

 ▪ Vytvořilo turistického průvodce 
s tipy na výlety a dovolenou v Ma-
riánských Lázních a okolí?

 ▪ Obnovilo certifikát Českého systé-
mu kvality služeb a potvrdilo tak 
své kvality?

 ▪ Zahájilo revitalizaci kalendáře 
akcí na webu kalendar.marianske-
lazne.cz? 
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Informace z infocentra

Průvodce Smart Guide, za který In-
focentrum získalo Zlatý erb v roce 
2017 v kategorii Smart city prošel 
inovativní změnou a je k dispozici 
také na Apple Store.

Hlavní a zcela zásadní změna je spoje-
na se vznikem nové mateřské aplikace 
SmartGuide, která v sobě sdružuje všech-
ny průvodce Smart Guide a po instalaci 
nabídne vždy nejdříve tu nejbližší desti-
naci podle aktuální polohy. Výhodou je, 
že turista, který si aplikaci nainstaluje na-
příklad v Praze, se dozví i o Mariánských 
Lázních.
Aplikace je ke stažení nyní na obou 
platformách, tj. Apple Store pro iPhone 
i Google Play pro Android. Na iPhone už 
běží revoluční navigace v rozšířené rea-
litě a brzy bude spuštěna i na Androidu. 
Tvůrce aplikace plánuje řadu dalších 
zlepšení v nové aplikaci, naopak starou 
aplikaci budeme následně vypínat. Prů-
vodce je k dispozici v češtině, němčině 
a angličtině.

Oblíbený audio průvodce Smart Guide prošel inovativní změnou

Infocentrum za finanční podpory 
Fondu kultury města Mariánské Láz-
ně úspěšně zvládlo administrativ-
ní úskalí a nainstalovalo první dva 
panely budoucí Stezky spisovatelů, 
jejíž vznik byl avizován v srpnu 2017 
u příležitosti životního jubilea Vladi-
míra Párala.

První dva panely byly věnovány Miroslavu 
Horníčkovi a J.W. Goethovi. Tito dva spi-
sovatelé nebyli vybráni náhodně. Miroslav 
Horníček by v roce 2018 oslavil sté naroze-
niny a v roce 2019 oslavíme 270 let od na-
rození J.W. Goetha. A právě při této příleži-
tosti bychom rádi odhalili kompletní stezku. 
V plánu je vytvořit 10 panelů, které budou 
rozmístěny po celém městě tak, aby v závěru 
vznikla trasa, která provede turistu po měs-
tě a zároveň mu připomene, jací významní 
čeští i zahraniční návštěvníci/spisovatelé 
naše město navštívili. Ke stezce je rovněž při-
pravována mapa s trasou a webové stránky 
v jazykových mutacích. Trasu lze využít také 
jako výukový okruh pro studenty literatury. 
Bude k ní totiž existovat literární kvíz, za je-
hož vyluštění získá účastník odměnu. 

Stezka spisovatelů bude – 2 panely instalovány

Jak řekl pan Páral: „Pojímám ji (stezku) ne-
jen jako novou turistickou atrakci, ale také 
jako prostředek ke vzdělávání. Je to jedineč-
ný způsob, jak vrátit děti k literatuře. Věřím, 
že se stezka stane jakýmsi základním kame-
nem pro organizaci literárních sympozií 
a podobných akcí ve městě. Zároveň bych 
byl rád, aby Čechům připomněla půvab 
jejich rodného jazyka a posloužila k tomu, 
abychom se neztratili v anglicismech."

Významným partnerem projektu je 
Městská knihovna a paní architektka 
Ludmila Míková.

Výzva ke spolupráci
Bydlel ve Vašem hotelu/budově zná-
mý spisovatel? Staňte se partnerem 
projektu a pomozte nám zrealizovat 
nový turistický produkt. Informace 
na čísle 777 702 961 nebo na emailu 
tinterova@kisml.cz. 
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Po šesti letech je anketa Kraj mého 
srdce již tradičně sledovaným „sou-
bojem“ krajů České republiky o pří-
zeň široké návštěvnické veřejnosti. 
Hlasování v anketě probíhá tradičně 
on-line na turistickém portálu www.
kampocesku.cz - od 1. listopadu 2018 
do 31. ledna 2019. 

Pořadatelem ankety je Vydavatelství 
KAM po Česku ve spolupráci s veletržní 
správou InchebaEXPO Praha a pod zášti-
tou Asociace krajů České republiky.
Cílem ankety je zmapovat oblíbenost 
krajů ČR z pohledu deseti volnočasových 
aktivit, kterými jsou: 
letní dovolená, pěší turistika, cykloturis-
tika, folklor a tradice, lázně / lázeňství 
/ wellness, památky / historická místa, 
zimní dovolená, výlety s dětmi, koně 
a koňské stezky, zážitky a adrenalin.
Hlasující udělují v každé kategorii tři 
hlasy svým preferovaným krajům s tím, 
že za první preferovaný kraj v kategorii 
udělují tři, za druhý dva a za třetí jeden 

VII. ročník ankety Kraj mého srdce vyhlášen

bod. Účastníci ankety tak oceňují jed-
notlivé kraje ve výše uvedených katego-
riích jednak podle svých vlastních zku-
šeností v roce 2018, nebo podle toho, 
kam by se chtěli vydat. Výsledky anke-
ty ovlivňuje náklonnost návštěvníků, 
propagační aktivity krajských úřadů, 
destinačních společností a měst nebo 
zážitky či osobní zkušenosti hlasují-
cích. Minulé ročníky ankety potvrdily, 
že uveřejnění ankety na internetových 
stránkách krajských úřadů, destinač-

ních společností a měst (turistických 
informačních center) pozitivně ovlivní 
výsledky hlasování pro daný kraj.
Výsledky VII. ročníku ankety Kraj mého 
srdce budou vyhlášeny a ceny pro vítěz-
né kraje předány 21. února 2019, v první 
den 28. ročníku mezinárodního veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World v Praze. 
Dále budou výsledky zveřejněny na por-
tálu www.kampocesku.cz a v magazínu 
KAM po Česku – vydání březen 2019.

KAM po Česku

Silvestrovské prohlídky 
zámku Kynžvart 
Zlacené nástolní ozdoby knížat Metternichů 

 
 
 
 
 

 

MIMOŘÁDNĚ OSVĚTLENO SVÍČKAMI     vstupenky v předprodeji on-line na: 
31.prosince – státní zámek Kynžvart         www.zamek-kynzvart.eu 

v 16:00 a 18:00 hodin v českém jazyce         vstupné: 240 Kč, snížené 160 Kč 

v 17:00 hodin v německém jazyce          kynzvart@npu.cz, +420 773 776 630 
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Na základě podnětů z řad našich obča-
nů i vedení města přistoupilo Infocen-
trum města Mariánské Lázně k inovaci 
kulturního elektronického kalendáře 
akcí na oficiálních webových strán-
kách města. Během roku 2018 probí-
halo programování a příprava a ka-
lendář je připraven ke svému spuštění 
v roce 2019. Ještě proběhne testovací 
období a kontrola všech funkcí. Dále 
musíme přesunout všechny vložené 

Nový elektronický kalendář akcí

Holiday World 2019 - 28. středoev-
ropský veletrh cestovního ruchu je 
nejvýznamnější akcí svého druhu 
nejen v České republice, ale i v re-
gionu střední Evropy. I v roce 2019 
se od čtvrtka 21.2.2019 do neděle 
24.2.2019 na veletrhu představí té-
měř celý svět. 

Chybět nebudou národní turistické 
centrály tradičních evropských zemí 
i vzdálených destinací, jako Ameriky, 
Asie nebo Afriky. Na turistické zážitky 
budou lákat regiony České republiky, 
aktuální nabídku zájezdů do celého 
světa nabídnou desítky cestovních 
kanceláří a agentur. Novinkou vele-
trhu Holiday World 2019 je spojení 
s veletrhem Památky – Muzea – Ře-
mesla, který představí nejzajímavější 
památkové objekty České republiky 
včetně církevních památek. Záštitu 
nad touto výstavou převzalo Mini-
sterstvo kultury ČR. V rámci propo-
jení těchto dvou veletrhů tak dojde 
k logické synergii mezi památkami 

Blíží se zimní veletrhy cestovního ruchu

a cestovním ruchem - spojení pa-
mátek a turistiky. Veletrh Holiday 
World bude opět rozdělen na dny 
pro odbornou veřejnost (čtvrtek 
a pátek) a dny, které budou patřit 
veřejnosti laické (sobota a neděle). 
Karlovarský kraj bude reprezento-
vat destinační agentura Živý kraj se 
svou vlastní expozicí.
GO 2019 - Mezinárodní veletrh 
průmyslu cestovního ruchu, čt 
17.1.2019 - ne 20.1.2019

Na veletrhu GO se prezentují tuzemské 
i zahraniční cestovní kanceláře a agentu-
ry se zaměřením na výjezdovou turistiku. 
Souběžně s veletrhy probíhají Festival 
krajových specialit a regionální potraviny 
RegFoodFest, mezinárodní soutěž Gast-
ro Junior Brno 2018 – Bidfood Cup a GO 
Kamera - festival cestovatelských filmů, 
fotografií a publikací. Karlovarský kraj 
bude reprezentovat destinační agentura 
Živý kraj v expozici CzechTourismu. 

zdroj: iCOT

akce ze starého kalendáře, a pokud 
vše proběhne v pořádku, kalendář 
spustíme pravděpodobně v únoru do 
ostrého provozu. Zároveň budeme 
včas kontaktovat všechny stávající 
přispěvovatele, aby se znovu regis-
trovali do uživatelské sekce a mohli 
pokračovat v přispívání do kalendá-
ře samostatně. Do té doby platí stá-
vající uživatelské údaje.

Lyžování v Mariánských 
Lázních
Mariánské Lázně v zimě nabíze-
jí  lyžařský areál s více než 1,5 
km sjezdových tratí a v okolí až 
90 km upravených stop pro bě-
žecké lyžování.

Sjezdové lyžování
Lanová dráha a Krakonoška bude 
v provozu od 25.12.2018. Aktuální 
informace naleznete ZDE nebo na 
facebooku 
Běžecké lyžování
Pokud napadne sníh, trvá cca 3 dny, 
než jsou všechny stopy kompletně 
upraveny. Aktuální úpravu tras mů-
žete sledovat ZDE 

Začátkem roku 2019 bude spuštěna nová verze elektronického kalendáře 
akcí na webu www.marianskelazne.cz, resp. kalendar.marianskelazne.cz. 
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Město Tachov leží v Plzeňském kraji, 
pouhých 24 km jižně od Mariánských 
Lázní. Patří mezi nejstarší sídla zá-
padních Čech. Středověkému městu 
v klidné odlehlé oblasti předcházelo 
významné slovanské hradisko, které le-
želo na důležité tzv. Norimberské stez-
ce, spojující Čechy s obchodními centry 
Bavorska.

Písemné zmínky o Tachovu můžete vy-
stopovat až do 12. století, ale ústní tra-
dice hovoří o datu mnohem ranějším. 
Město dal vybudovat Přemysl Otakar II. 
Uprostřed hlubokých lesů tak vzniklo 
hradbami obehnané sídlo, na jehož hra-
dě velmi rád pobýval i císař Karel IV.
Dodnes se v Tachově zachovalo mno-
ho historických památek. Dominantu  
města představuje chrám Nanebevzetí 
Panny Marie s baštou městských hra-
deb, které patří k nejzachovalejším 
v Čechách. 

Už jste navštívili?
Další památkou, kterou lze shlédnout 
či přímo navštívit,  je kostelík sv. Vác-
lava v parku pod poliklinikou. Kostel 
v minulosti disponoval právem udělo-
vat odpustky. Současnou podobu získal 
v polovině 16. století. Do poloviny 19. 
století byl kolem kostelíka hřbitov, kte-
rý byl přebudován na park.
Rozhodně byste neměli minout Ta-
chovský zámek, který stojí na zákla-
dech hradu zbudovaného Přemyslem 
Otakarem II. Zámek prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí a od prosince 2014 je 
otevřen pro veřejnost. 
V bývalém františkánském klášteře se 
nachází Muzeum Českého lesa,  které 
nadchne řadou interaktivních prvků 
děti i dospělé. 
Za vidění stojí i Husmannův mlýn s ob-
noveným mlýnským kolem. Pozdně 
renesanční stavba s prvky raného ba-
roka byla založena majitelem zdejšího 
panství Janem Filipem Husmanem.

Od mlýna se lze pěšky vydat na výlet 
Knížecí alejí do Aglajina údolí, na jehož 
konci leží skvostná novogotická jízdár-
na. V polovině 19. století ji ve Světcích 
západně od Tachova nechal postavit 
Alfréd Windischgrätz. Po vídeňské 
jízdárně je druhou největší budovou 
svého druhu v Evropě. Scházelo málo 
a tato architektonická pamětihodnost 
byla srovnána se zemí. Dnes nádherně 
zrekonstruovaná stavba byla zachrá-
něna na poslední chvíli v letech 2000 
– 2006. Neslouží už sice původnímu 
účelu, ale konají se tu koncerty a různé 
společenské akce.

zdroj: www.tachovsko.com, 
www.tachov-mesto.cz

Tachov, jedno z nejstarších sídel  
západních Čech s evropským unikátem
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1.1.2019, 10:00 - 15:00 
Cíl: pod vrcholem Podhorního vrchu

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 
PODHORU, 42. ročník
Tradiční turistická akce 

1.1.2019, 20.00
Městské divadlo

Novoroční koncert 2019
Vstupte s námi do roku 2019 se známý-
mi melodiemi mistrů opery a vídeňské 
operety

4.1.2019, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: NOVOROČNÍ  
KONCERT
P. I. Čajkovskij, J. Strauss, A. Dvořák, E. 
Tosseli, J. Brahms

6.1.2019, 15.00
Evangelický kostel 

ŽIVÝ BETLÉM
Povánoční zastavení u Betléma

Kalendář akcí

Provozní doba
2. 1.– 4.1. 2019 ZAVŘENO - inventura
listopad – únor 
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00 

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"

Další akce naleznete na adrese:  
kalendar.marianskelazne.cz
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18.1.2019, 19.30 
Společenský dům Casino

ZSO: HVĚZDY NA DLANI
Martinů Ensemble - „V Romantic-
kém opojení“ 
Ludwig van Beethoven: Symfonie 
„Pastorální“ v úpravě J. N. Hummela
Felix Mendelssohn – Bartholdy: Va-
riace na slavný svatební pochod

18.1.–19.1. 2019, 9:30

OKOLO MARIÁNSKOLÁ-
ZEŇSKÝCH PRAMENŮ
Veřejný závod v běhu na lyžích vol-
nou technikou.

25.1.2019, 19.30 
Společenský dům Casino 

ZSO: HVĚZDY NA DLANI
Aram Chačaturjan: Koncert pro hou-
sle a orchestr d moll op. 46, Dmitrij 
Šostakovič: Symfonie č. 1 f moll op. 
10, Housle – Hana Hložková, diri-
gent – Jan Mikoláš

14.1.–15.1. 2019 
Kino Slavia

SCANDI
přehlídka severského filmu

Amatéři, 14.1., 17.00
Komedie / Švédsko
Ospalé švédské městečko Lafors 
nutně potřebuje nakopnout…
Goliáš, 14.1., 19.30
Krimi / drama, Švédsko
Pro sedmnáctiletého Kimmieho při-
chází dospělost až příliš rychle…
A dýchejte klidně, 15.1., 17.00
Drama, Island / Śvédsko
Zatímco Lára, svobodná matka vy-
léčená z drogové závislosti, bojuje 
s tíživou životní situací, Adja se sna-
ží nelegálně dostat přes Island za 
dcerou do Kanady.
Svátky klidu a míru, 15.1., 19.30
Komedie / drama / Dánsko
Hořká komedie dánské herecké 
hvězdy Papriky Steen o tom, že ro-
dina je největší požehnání.
Tina a Vore, 16.1. 17.00
Drama / thriller /  Švéd. / Dáns.
Tina, podivínská a samotářská cel-
ní úřednice s ne právě přívětivým 
vzhledem, má podivný dar nepřiro-
zeně vyvinutých čichových schop-
ností.
Žena na válečné stezce, 16.1. 19.30
Drama, Island / Francie
Padesátnice Halla je zdánlivě spo-
řádaná učitelka a sbormistryně, ale 
pod klidným zevnějškem dříme víc, 
než se na první pohled zdá.

ABO K3

ABO 6

11.1.2019, 19.30 
Společenský dům Casino

ZSO: SYMFONICKÝ  
KONCERT
ve spolupráci s vysokou hudební ško-
lou v Norimberku
Dirigují studenti Vysoké hudební ško-
ly v Norimberku pod vedením prof. G. 
Rumstadta.

BRUSLENÍ PRO 
VEŘEJNOST 
2.1.2019 Středa  13.00 – 14.30
5.1.2019 Sobota  15.00 – 16.30
Vstupné:  Dospělí: 40,- Kč 
 Děti 7 - 15 let: 20,- Kč 
  Senior pas: 20,- Kč
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Wie jedes Jahr zu Silvester 
präsentiert das Falken-
steiner Grand MedSpa 
auch heuer wieder ein 
spektakuläres Feuerwerk, 
dieses Mal zur Filmmusik 
von Harry Potter.

Jako každý rok na Silves-
tra, Falkensteiner Grand 
MedSpa Vás srdečně 
zve na tradiční velkole-
pý ohňostroj, tentokrát 
na soundtrack Harryho 
Pottera.

Каждый год на праздно- 
вание Нового года 
гостиница Falkensteiner 
Grand MedSpa пред- 
ставляет впечатляющий 
фейерверк, на этот раз 
на саундтрек к фильму 
«Гарри Потер». 

Wann? Silvesternacht, 0:15 Uhr
Wo? im Park vor dem Hotel

Kdy? Silvestrovská noc 0:15 hod
Kde? V parku před hotelem

Когда? В новогоднюю ночь, в 0:15.
Где? В парке перед гостиницей.
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21.04. 2019
MARJÁNKOVSKÉ  
JARNĚNÍ
Velikonoční zvyky v  podání  
folklórního souboru Marjánek.

01.01. 2019
NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA PODHORU 
Přivítání nového roku zimním 
turistickým pochodem.

30.04. 2019
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Otevírání provozu Zpívající 
fontány po zimní přestávce.

12.–15.08. 2019
MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ 
SOUTĚŽ FR. CHOPINA
Soutěž pro klavíristy do 28 let, 
pořádaná Chopinovo spol.

10.–12.05. 2019
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 
SEZÓNY
Tradiční městské slavnosti se 
svěcením pramenů.

24.–26.05. 2019
miniKOK
Multižánrový festival  na kolo-
nádě Ferdinandova pramene.

22.–28.06. 2019 
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské 
kolonádě.

05.–08.12. 2019
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ 
VÁNOČNÍ TRH
Adventní festival s bohatým 
kulturním programem.

08.–21. 07. 2019
KAPSA PLNÁ POHÁDEK
Divadelní festival pro děti 
formou open-air scény.

15.–24.08. 2019
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodně uznávaný festival 
klasické hudby.

27.–31.08. 2019
MARIENBAD FILM  
FESTIVAL
Filmový festival s bohatým 
doprovodným programem.

19.–22.09. 2019
MARIÁNSKÝ PODZIM
Folklórní festival plný tance, 
zpěvu, lidových řemesel a neza-
pomenutelných zážitků.

13.07. 2019
SPA RUN 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Běžecký závod pro profesionál-
ní i amatérské běžce.


