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

KIS Mariánské Lázně s.r.o. – Lokální destinační agentura

Na základě odborného stanoviska splnila 
žádost podmínky stanovené Kategorizací 
a je k certifikaci doporučena bez výhrad. 
Předložené dokumenty a ověřované na-
plnění jednotlivých kritérií poskytlo dů-
kaz o profesionální úrovni uplatňování 
principů destinačního managementu na 
lokální úrovni. Byly nicméně identifi-
kovány náměty pro zlepšení a stanovení 
nápravných opatření vedoucí k naplnění 

dvou požadavků Kategorizace DMO. 
Jedním z opatření je certifikovat DMO 
v systému ČSKS (Český systém kvality 
služeb). Dále bude potřeba zavést sys-
tém sledování ukazatelů cestovního 
ruchu o vývoji destinace na základě 
metodických pokynů CzechTourism. 
Další povinností je společný branding 
ve spolupráci s CzechTourism v rámci 
příjezdového cestovního ruchu a vlast-

Dovolujeme si informovat všechny partnery, kolegy a spolupracovníky, že Certifikační komise Kategorizace organizací 
destinačního managementu dne 19. 12. 2019 rozhodla o udělení certifikace pro KIS Mariánské Lázně s.r.o. jako Lokál-
ní destinační agentury. Certifikát je platný jeden rok, tedy do 18. 12. 2020.

ních marketingových aktivit. 
Komise dále poskytla DMO doporučení 
týkající se zejména produktového port-
folia, finančního plánování a spolupráce 
s partnery. DMO tedy ještě čeká spousta 
práce, která bude vyžadovat spolupráci 
nejen Komise lázeňství a cestovního ru-
chu, ale také vedení města.
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Léčebné pobyty v Česku jsou podle Rusů nejlepší na světě

„Rusové jsou hned po Němcích druhou 
nejpočetnější skupinou v českých láz-
ních. Kromě jejich počtu je pro lázeň-
ské regiony zajímavá především vysoce 
nadprůměrná délka jejich pobytu. Ta se 
například v Karlovarském kraji pohybuje 
kolem deseti dnů,“ uvedl Jan Herget ředi-
tel agentury CzechTourism.
Hlasování se účastnilo prostřednictvím 
webu www.nat-geo.ru a sociálních sítí 
více jak 450 000 čtenářů časopisu Natio-
nal Geographic Traveler, kteří od června 
do října 2019 vybírali nejlepší turistické 
destinace a poskytovatele služeb ve dva-
ceti pěti kategoriích.  
Slavnostního vyhlášení soutěže, které 
proběhlo na konci listopadu v Moskvě, se 
účastnilo sedmdesát pět finalistů z celého 
světa. České republika byla nominována 
v kategorii „Nejlepší léčebný pobyt“, kde 
pro ni hlasovalo 40 % účastníků ankety, 
což ji vyneslo na první příčku. Za Českou 
republikou se s 29 % hlasů umístilo Jor-
dánsko a s 11 % Srbsko.
„Podle statistik World Travel & Tourism 
Council je Česko v medicínské turisti-
ce velmocí. Podle objemu peněz, které 
v tuzemsku zahraniční klienti utratí, je 
Česká republika na jedenáctém místě na 
světě. V Evropě je dokonce pátou zemí s 
největší útratou zahraničních pacientů,“ 
doplnil Jan Herget.

V prestižní soutěži National Geographic Traveler Awards 2019, kterou již po deváté pořádala ruská edice cestovatelské-
ho časopisu National Geographic Traveler, získala Česká republika první místo v kategorii „Nejlepší léčebný pobyt“.

Zdroj: CzechTourism

Nabídka prezentace v B2B katalogu 2020 pro Latinskou Ameriku

Katalog je otevřen všem soukromým 
subjektům i regionálním a městským 
destinačním managementům. Podmín-
kou je prezentace konkrétního produktu 
včetně ceny pro sezónu 2020, která by 
měla být konečná, včetně provize pro 
latinskoamerické cestovní kanceláře. Ka-
talog bude rozdělen do tří sekcí: MICE, 
luxus, prázdninová turistika.
Co můžete prezentovat? Pobytové ba-
líčky hotelů, tematické programy v Pra-
ze a regionech pro individuální turisty  
a nebo menší skupiny, programy incen-
tivní turistiky, nabídku služeb pro seg-

ment luxusního cestovního ruchu, jed-
no a vícedenní výlety z Prahy, městské 
a regionální turistické karty, nabídky 
průvodcovských služeb, zážitkové pro-

Chtěli byste prezentovat svoje produkty zákazníkům z Latinské Ameriky? Zahraniční zastoupení CzechTourism pro 
Latinskou Ameriku nabízí prezentaci vašich konkrétních produktů – balíčků služeb ve formě katalogu zájezdů Česko 2020.

gramy zaměřené na gastronomii, kultu-
ru, sport apod. 

Zdroj: CzechTourism

Další informace, podmínky  
a registrační formulář najdete ZDE
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Program konference byl letos zaměřen pře-
vážně na prezentaci činností aktérů cestov-
ního ruchu v Karlovarském kraji. Účastní-
kům se představily i méně známé aktivity 
realizované na území regionu, které velkou 
mírou přispívají ke zlepšení kvality turistic-
ké nabídky. Konference se účastnili odbor-
níci z oblasti cestovního ruchu, mezi který-
mi byli zástupci měst a obcí, profesionální 
průvodci, zástupci ubytovatelů, informač-
ních center, památkových objektů a Vyšší 
odborné školy cestovního ruchu v  Karlo-
vých Varech.
Všechny hosty přivítal organizátor konfe-
rence a předseda Destinační agentury pro 
Karlovarský kraj, Ing. Petr Židlický, který 
zahájil program prezentací aktivit desti-
nační agentury za rok 2019 a plánů pro 
rok 2020. Ve své prezentaci uvedl statistiky 
návštěvnosti kraje, představil realizované 
kampaně v online prostředí a také hlavní 
a vedlejší marketingová témata, na která 
se v příštím roce činnost destinační agen-

tury zaměří. Účastníci byli vyzvání k užší 
spolupráci a využití služeb, které jim des-
tinační agentura nabízí. Ve druhé prezen-
taci představila Mgr. Veronika Vodičko-
vá, vedoucí Odboru kultury, památkové 
péče, lázeňství a cestovního ruchu Kraj-
ského úřadu, činnost odboru, dotačních 
titulů pro rok 2020 a aktuální informace 
o Institutu lázeňství a balneologie. Infor-
mace o digitálním marketingu představil 
účastníkům v rámci své prezentace Ing. 
Petr Volf, jednatel společnosti Besocial, 
digitální agentury, která je partnerem 
Destinační agentury. V další prezentaci 
představil Mgr. Ondřej Špaček, expert 
v oblasti cestovního ruchu a regionálního 
rozvoje, základní principy destinačního 
managementu a modely spolupráce v re-
gionech.
Druhý blok přednášek odstartovala 
Mgr. Monika Havlová, vedoucí Od-
boru školství, mládeže a tělovýchovy, 
která představila podrobně projekt IX. 

Zimní olympiády dětí a mládeže 2020. 
Následovala prezentace Ivany Vaňkové, 
která představila zajímavý projekt Skry-
té příběhy - neobyčejné rodinné výlety 
s poutavou pátrací hrou. Do projektu se 
již zapojila některá města jako např. Kar-
lovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy 
Lázně a některé památky jako např. hrad 
Loket či zámek Kynžvart. Předposlední 
prezentace se ujal Ing. Marek Poledníček, 
místostarosta města Ostrov, který přiblí-
žil zajímavé turistické cíle a představil 
novinky a strategii cestovního ruchu pro 
rok 2020. Regionální konference byla za-
končena prezentací nových turistických 
cílů a marketingového plánu na rok 2020 
v Mariánských lázních. Ing. Jana Palacká, 
vedoucí rozvoje lázeňství a cestovního 
ruchu a Bc. Barbora Tintěrová, vedoucí 
pobočky informačního centra, pohovo-
řily také o založení lokální destinační 
agentury.

Zdroj: www.zivykraj.cz
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Regionální konference cestovního ruchu 2019

Všechny prezentace si můžete stáhnout ZDE

V zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje se ve středu 11. 12. 2019 uskutečnil v pořadí již 8. ročník 
Regionální konference cestovního ruchu, která je každoročně určena všem, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu 
nebo se v rámci neziskového sektoru v této oblasti angažují.

http://www.zivykraj.cz/cz/aktuality/regionalni-konference-cestovniho-ruchu-2019


Jednou z nejoblíbenějších oslav pro 
rusky mluvící turisty a návštěvníky 
Mariánských Lázní, ruskojazyčnou 
komunitu města a farníky Chrámu 
sv. Vladimíra Pravoslavné církve 
v Českých zemích je dětská vánoční 
besídka. Letos organizátoři spolu 
s dětmi oslaví nejen Vánoce podle 
juliánského kalendáře, ale také již 
10. výročí vánoční besídky.

Již tradičně se 7. ledna v pravoslavném 
Chrámu sv. Vladimíra koná slavnostní 
bohoslužba. Stojí za zmínku, že marián-
skolázeňský pravoslavný chrám je známý 
daleko za hranicemi České republiky pro 
svůj majolikový ikonostas, který chrá-
mu daroval starosta pravoslavné církve, 
plukovník Petr Petrovič Rykovský. Iko-
nostas byl vyroben v roce 1900 v řeme-

slné dílně na výrobu porcelánu a faján-
se M. S. Kuzněcova v obci Kuzněcovo 
v někdejší Tverské gubernii. Každou 
částečku ikonostasu, který představuje 
mnohobarevný zářící chrám s kopule-
mi a kříži, vypalovali při různých tep-
lotách v několika etapách. Na výzdobu 
ikonostasu bylo použito hodně zlata 
a kobaltu (tmavě modrý materiál, draž-
ší než zlato) a desítka dalších barev.
Po slavnostní bohoslužbě se podle tra-
dice odebere představený chrámu otec 
Hauzar spolu s farníky na vánoční be-
sídku do hotelu Continental, kde na 
děti budou čekat dárky od dědy Mráze, 
sborové zpívání kolem ozdobeného vá-
nočního stromu, pohádkové představe-
ní a slavnostní pohoštění. Představený 
chrámu otec Hauzar o dětské vánoční 
besídce uvádí, že jde o bezplatnou cha-

Informace z infocentra

Veletrhy cestovního ruchu v roce 2020

Kromě veletrhů se letos krajská desti-
nační agentura zúčastní například akce 
„Týden sousedů“ v německém příhra-
ničí ve Schwandorfu, městského festi-
valu Canaletto Drážďany či Českého 
festivalu v Moskvě. Dále bude pokračo-
vat v  B2B seminářích s touroperátory 
v Ruské federaci a plánuje prezentaci na 
medical workshopu „All About Health“ 
v Uzbekistánu a Kazachstánu.
DA Živý kraj nabízí v rámci svých akti-
vit možnost prospektového servisu na 
vybraných akcích za poplatek 1000 Kč. 
Pokud máte o tuto službu zájem, doruč-
te své materiály na adresu: Závodní 84a, 
360 06 Karlovy Vary vždy nejpozději 
14 dní před konáním veletrhu, v případě 
veletrhů konaných na území Ruské fe-
derace pak nejpozději jeden měsíc před 
konáním veletrhu.
V přiloženém seznamu naleznete ter-
míny jednotlivých plánovaných veletr-
hů pro rok 2020. V případě jakýchkoliv 
dotazů se prosím obracejte přímo na 
předsedu spolku Ing. Petra Židlického 
(zidlicky@zivykraj.cz). K objednání pro-
spektového servisu prosím využijte níže 
přiložený formulář.

Zdroj: www.zivykraj.cz

Destinační agentura pro Karlovarský kraj bude v roce 2020 zajišťovat v rámci svých marketingových aktivit prezentaci 
Karlovarského kraje na několika vybraných veletrzích v České republice i v zahraničí. 

Seznam plánovaných veletrhů pro rok 2020 
Slovakiatour Bratislava 23.01.-26.01.  sdílená CzechTourism
F.RE.E München 19.02.-23.02.  sdílená CzechTourism
Reisemesse Dresden 31.01.-02.02.  sdílená CzechTourism
IMTM Tel Aviv 11.02.-12.02.  sdílená CzechTourism
Holiday World Praha 13.02.-16.02.  sdílená CzechTourism
RegionTour Brno 16.01.-19.01.  sdílená CzechTourism
For Bikes Praha 20.02.-22.03.  vlastní expozice
Freizeit Nürnberg 26.02.-01.03.  sdílená CzechTourism
Euroregion Tour Jablonec 06.03.-07.03  vlastní expozice
AITF Baku 09.04.-11.04.  sdílená CzechTrade
Jarní Český den v Moskv 18.03.  sdílená CzechTourism
Jarní Český den v Petrohradě 20.03.  sdílená CzechTourism
ITEP Plzeň září  vlastní expozice

ritativní akci, na kterou mohou přijít lidé 
z různých příjmových skupin, nábožen-
ství, národností, aby dětem dali pohádku 
a sami si vzpomněli na své dětství, aby se 
stali trochu laskavějšími a veselejšími, jak 
by to mělo na Vánoce být.
Pořadatelkou akce je po celých deset let 
Elena Sorokina, členka Komise lázeň-
ství a cestovního ruchu města Mariánské 
Lázně: „Mám dva syny, teď už jsou velcí, 
starší studuje na univerzitě a mladší je na 
gymnáziu. Chtěla jsem, aby chlapci ni-
kdy nezapomněli na ruské a pravoslavné 
tradice. Aby měli dárky od dědy Mráze 
a Sněhurky a k tomu patří i laskavá po-
hádka se šťastným koncem.“
Dne 7. ledna 2020 ve 12 hodin čeká na 
všechny děti v hotelu Continental po-
hádkové představení, nebudou chybět 
dárky, pohoštění a děda Mráz. 

Na vánoční besídku s dědou Mrázem se můžete těšit 7. ledna
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Ski Centrum Bublava patří mezi nej-
lépe vybavené lyžařské areály v ČR 
s úplným spektrem doprovodných 
služeb. Pro svou výhodnou polohu 
v samém středu nejzápadnějšího 
výběžku Krušných hor s dostatkem 
sněhu patří již od počátku minulého 
století mezi vyhledávaná celoroční 
turistická střediska.

Široké sjezdovky všech stupňů obtížnos-
ti, komorní prostředí a nádherná příroda 
jsou zárukou všech lyžařů. Ideální zázemí 
zde najdou i naprostí začátečníci a rodiny 
s malými dětmi.
Ve SKI Centru Bublava najdete především 
pohodové lyžování bez stresu a po většinu 
sezóny zcela bez front. Všechny sjezdovky 
jsou kvalitně strojově upraveny. V provo-
zu  jsou zde 3 velké a 2 malé nové nejmo-
dernější lyžařské vleky. Celý areál je úplně 
zasněžován technickým sněhem. 
Nabízí pestrý výběr časových i bodových 

Už jste navštívili?
jízdenek, provozní dobu denně od 9:00 
do 21:00 hodin, každodenní večerní 
lyžování, snowboard park s překážka-
mi a  skokanskými můstky, rychlá ob-
čerstvení a restaurace, lyžařský servis, 
půjčovnu a lyžařskou i snowboardovou 
školu přímo v areálu, parkoviště v blíz-
kosti vleků zdarma a výrazné slevy pro 
lyžařské výcviky.  Areál je propojen se 
Ski areálem Stříbrná.
Středisko je ideální rovněž pro rodinnou 
rekreaci a lyžařské výcviky. Na jedné 
straně lyžařské hřiště s vlekem zdarma 
pro děti i dospělé začátečníky a  u něj 
tzv.  „Jedová chýše“- ohřívárna a malá 
herna pro ty nejmenší. Na druhé straně 
nově zavedené rodinné jízdné na dvou 
a vícedenní permanentky s výraznými 
slevami 50 a 100% pro děti do 15 let 
a  oblíbená modrá sjezdovka na široké 
louce s vlekem, na kterém se snadno na-
učí děti již od tří let věku.

zdroj: kudyznudy.cz

Lyžařský areál Bublava

Ceník
Délka	 Dospělí	 Děti	6-15	let
2 hod. 300 Kč 200 Kč
3 hod. 350 Kč 250 Kč
4 hod. 400 Kč 300 Kč
5 hod. 450 Kč 350 Kč
1 den 475 Kč 400 Kč
Večerní	(16:00	-	20:00)	
 300 Kč 200 Kč 
Dětský	park 
1 den  150 Kč 150 Kč

více na: www.bublava.cz

http://kudyznudy.cz
http://www.bublava.cz/


2.1.2020 15:30
Kino Slavia 3D 

PAT A MAT:  
KUTILSKÉ TRAMPOTY
Animovaný / rodinný, ČR, 2019, 63 min.

3.1.2020 17:00 
Kino Slavia 3D

ZAKLÉTÉ PÍRKO
Pohádka, ČR, 2019, 94 min., přístupný

3.1.2020 19:30 
Společenský dům Casino

NOVOROČNÍ KONCERT ZSO
Johann Strauss, Emmerich Kálmán, 
Franz Lehár, Julius Fučík

5.1.2020 15:00 
Evangelický kostel

ŽIVÝ BETLÉM
Přijďte si s Vánočními muzikanty za-
zpívat koledy a prožít vánoční příběh 
s betlémskými postavami

10.1.2020 19:30 
Společenský dům Casino

NOVÝ ROK S MOZARTEM  
A HAYDNEM
Koncert Západočeského  
symfonického orchestru

14.1.2020 17:00
Kino Slavia 3D

ERMITÁŽ - SÍLA UMĚNÍ
Oscarový herec Toni Servillo (Velká 
nádhera) provází velkolepým doku-
mentárním filmem

Kalendář akcí

Provozní doba během svátků
1 1  14.00 – 18.00
2.1. – 5.1.	 zavřeno
polední přestávka 12.30 – 13.00

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, 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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17.1.2020 19:30
Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“ - 
HOUSLOVÉ DUO AGAPE
P. I. Čajkovskij, B. Bartók, P. de Sara-
sate, M. Moszkowski

24.1.2020 19:30
Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“  
Koncert k připomenutí 75. 
výročí holocaustu
Hans Krása: Ouvertura pro malý orchestr
Felix Mendelsohn – Bartholdy: Koncert 
pro housle a orchestr e-moll op. 64
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem 
d-moll pro sóla, sbor a orchestr KV 626

24.1.2020 19:30
Kino Slavia 3D

KRÁLÍČEK JOJO
Být v nacistické Třetí říši malým blon-
ďatým klukem znamená poměrně dost 
přímočarou kariéru. Tedy aspoň na jejím 
začátku

31.1.2020 19:30 
Společenský dům Casino

SYMFONICKÝ KONCERT
Koncert Západočeského symfonického 
orchestru ve spolupráci s Vysokou hu-
dební školou v Norimberku

18.1. – 25.1.2020 
Hotel Continental 

OPEN MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ
XIX. ročník mezinárodního  
šachového festivalu

ABO

17.1.2020 19:30
Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“ - 
HOUSLOVÉ DUO AGAPE
P. I. Čajkovskij, B. Bartók, P. de Sara-
sate, M. Moszkowski

18.1.2020 15:30
Kino Slavia 3D

PAT A MAT: KUTILSKÉ 
TRAMPOTY
A je to opět tady! Pat a Mat při-
cházejí ve zcela nových Kutilských 
trampotách!

VÁNOČNÍ PROVOZ  
V MUZEU
1. 1. 2020 ZAVŘENO
2. 1. – 5. 1. 2020 9:30 – 17:30
6. 1. – 3. 3. 2020 ZAVŘENO
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S P O L E Č E N S K Ý  D Ů M  C A S I N O  M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě
11.1. 2020 19.00 Maturitní ples Jezdecké akademie
18.1. 2020 19.00 Maturitní ples GOAML
08.2. 2020 19.30 Maturitní ples GOAML - 8.A
15.2. 2020 19.00 Maturitní ples GOAML - 4.C
14.3. 2020  Ples sportovců
21.3. 2020  Jarní ples - 22. ročník

H O T E L  C O N T I N E N TA L
7.3. 2020 20.00 Tradiční letecký ples

K U LT U R N Í  D Ů M  D R M O U L
01.1. 2020  Trstěnický ples sportovců - 1. ročník 
18.1. 2020  Hasičský ples
25.1. 2020  Myslivecký ples-myslivecký spolek Jedlová
08.2. 2020  Myslivecký ples-myslivecký spolek Hubertus
15.2. 2020  Pytlácká noc
22.2. 2020  Maškarní bál pro dospělé    
14.3. 2020 14.00 Dětský maškarní bál

P L E S Y  2 0 2 0



P R AV I D E L N É  A KC E  2 0 2 0

Leden

více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Únor
01.02. 2020
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod

01.01. 2020
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PODHORU 
Zimní turistický pochod
18.01. – 19.01. 2020
OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ
Závody v běhu na lyžích
18.01. – 25.01. 2020
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mezinárodní šachový festival

Březen
07.03. 2020
POHÁR MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstava plastikových modelářů

Duben
12.04. 2020
MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ 
Foklórní slavnost
25.04. 2020
PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA KRAKONOŠI
Čarodějnický den na vrchu Krakonoš
30.04. 2020
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Slavnostní zahájení produkce Zpívající 
fontány v sezóně 2020

Květen
08.05. – 10.05. 2020
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem
23.05. 2020
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
Běh do vrchu
30.05. 2020
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
Turistický pochod

Červen
06.04. – 07.06. 2020
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ  
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
20.6. – 26.6. 2020
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské kolonádě
27.6. 2020
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
Sraz veteránů na Arnice

Červenec
04.07. 2020
ODHALOVÁNÍ POHÁDKOVÝC SOCH
V rámci sochařského sympózia  
u hotelu Krakonoš
11.07. 2020
SPA RUN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Běžecký závod 

Srpen
14. 8. – 23. 8.  2020
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival
26.8. – 29.8. 2020
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodní filmový festival

Září
05.09. 2020
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod
05.09. – 06.09. 2020
FOOD FESTIVAL
Festival jídla, pití a skvělé zábavy 
12.09. 2020
SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ LIDÍ 
DOBRÉ VŮLE 
Tradiční svatováclavské slavnosti
24.9. – 27.9. 2020
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival

Říjen
31.10. 2020
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY, 
Poslední  produkce Zpívající fontány 
v roce 2020

Prosinec
09.12. 2020
ZPÍVÁNÍ KOLED U BETLÉMA 
V Sochařském pohádkovém ráji  
u hotelu Krakonoš
19.12. 2020
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod
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