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MMR ČR připraví novou výzvu COVID lázně a prodlouží slevy na pobyt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR obdrželo od Evropské komise potvrzení o pokračování programu COVID lázně. Připraví novou výzvu, ve které chce prodloužit uplatnění slev na pobyt v lázních nejméně do března, s možností dalšího
pokračování až do června příštího roku. Na twitteru to uvedla ministryně Klára Dostálová.

MMR už dříve doporučilo klientům
a lázeňským zařízením, aby se pokusili domluvit na náhradním termínu pobytu. Poukaz na pobyt by po domluvě
měli lidé moci uplatnit i v novém roce,
po prodloužení programu bude pokračovat i platnost voucherů vygenerovaných letos.
Státem dotované poukazy jsou v programu COVID lázně dostupné od
1. července. Podle informací na webu
Kudyznudy.cz bylo dosud využito 48
982 poukazů na slevu 4000 korun na
pobyt alespoň na šest nocí a minimál-
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ně pět procedur. Kapacity mnoha
lázní se zaplnily brzy po spuštění
programu. Další uplatnění poukazů
zkomplikovaly vládní restrikce proti šíření nákazy související s druhou
vlnou pandemie. Lázně mohly od
22. října do 2. prosince poskytovat
výhradně zdravotní služby. Ubytovací zařízení nesměla být využívána
pro rekreační účely. Stejná omezení
platí znovu od 18. prosince.
Evropská komise v říjnu schválila
delší trvání tzv. dočasného rámce,
tedy uvolnění pravidel státní pomo-

ci. Členským státům umožnil v souvislosti s pandemií koronaviru okamžitě
podpořit ekonomiku. Původně měl
platit do konce roku, fungování je nyní
schváleno do konce června příštího
roku.
Vláda na program COVID lázně vyčlenila miliardu korun, za kterou bude
moci být vydáno maximálně 250 000
poukazů. Lidé nemohou sčítat voucher, který nabízejí například Karlovy
Vary na podporu cestovního ruchu,
a státní poukaz.
Lázně jsou jedním z nejvíce zasažených sektorů koronavirovou krizí.
Hosté z ciziny v nich podle MMR ČR
tvořili až 44 procent klientů. Podle
ministerstva Češi zahraniční klienty,
kterých lázně kvůli současné situaci
mohou ztratit 170 000 až 200 000,
nedokážou nahradit. Záměrem programu proto mimo jiné je, naučit české
cestovatele trávit v lázních vícedenní
pobyty s čerpáním léčebných služeb.
Poskytnutá podpora má navíc přispět
k obnově celých regionů.
Zdroj: TTG/ČTK
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Informace z infocentra
Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci 2020
KIS Mariánské Lázně s.r.o. prostřednictvím turistického informačního centra spravuje oficiální turistický portál města
Mariánské Lázně a sbírá jednu cenu za druhou.
Web www.marianskelazne.cz se již
počtvrté dostal do celostátního kola
soutěže Zlatý erb. Poprvé získal tuto
prestižní cenu v roce 2015. Poté získal
třetí místo v roce 2017, druhé místo
v roce 2018 a konečně znovu první
místo v roce 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskutečnilo 9. 12. 2020 v rámci
on-line přenosů konference ISSS 2020
v prostorách haly Universum u O2 Areny. Cenu pro Mariánské Lázně převzala z rukou poslance Poslanecké sně-

movny Parlamentu České republiky
Jakuba Jandy a generálního ředitele
agentury Czech Tourism Jana Hergeta ředitelka infocentra Barbora Tintěrová.
Oba pánové se shodli na důležitosti
kvalitních webových stránek všech
subjektů jako důležitém marketingovém nástroji v současné situaci, kdy
turistický ruch je pandemií významně postižen a všichni hledají cesty
k oživení tohoto segmentu důležitého pro ekonomiku země.

Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně www.marianskelazne.cz
spravuje KIS Mariánské Lázně již od
roku 2012. Od té doby prošly webové
stránky kompletním redesignem a zaměstnanci infocentra pracují na jejich
aktualizaci prakticky denně. „Letošní
turistická sezóna byla velkou zkouškou
pro všechny správce webových stránek, a proto nás takové ocenění těší o to
více“, uvedla Barbora Tintěrová. Během
letní sezony 2020 každý den navštívilo
stránku více než 2000 lidí.

Výsledky národního kola soutěže Zlatý erb
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V kategorii „města a obce“ zvítězil Oficiální turistický portál města Mariánské
Lázně, druhé místo patří městysu Karlštejn, třetí místo obsadily webové stránky Turistického informačního centra města Brna.
V kategorii „kraje a regiony“ se na nejvyšší příčce umístil oficiální turistický
portál Pardubického kraje Východní Čechy. Na druhém místě porota vyhodnotila Turistický portál Vysočiny, třetí příčka patří Portálu turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
Relativně novou byla kategorie „turistické atraktivity na webových stránkách
veřejné správy, soukromých subjektů a dalších“, v níž zvítězily stránky zámeckého resortu Loučeň. Na druhém místě se umístily webové stránky Areál Žíreč,
třetí příčka patří Hradu Radyně.
Zvláštní cenu za prezentaci na webových stránkách obce pak získal web Toulky
Hrobčickem.
KIS Mariánské Lázně mimo jiné získal také Zlatý erb 2017 za audio průvodce
Smart guide, Zlatý erb 2018 za elektronický newsletter, Zlatý erb 2020 za elektronický kalendář akcí.
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Informace z infocentra
První elektronické členské fórum A.T.I.C
V listopadu 2019 se uskutečnilo první elektronické členské fórum Asociace turistických informačních center ČR hlasováním prostřednictvím Google formuláře.
V souvislosti se zrušením členského fóra v Trutnově z důvodu
vládních opatření k epidemii Covid-19
byly činěny postupné kroky k tomu,
aby A.T.I.C. ČR mohla bezproblémově
fungovat i v následujícím období. Rada
asociace se scházela prostřednictvím
videokonferencí, sekretariát ověřil
soulad el. hlasování se zákonem, připravil hlasování a podkladové dokumenty a viceprezidentka Jitka Lučanová předložila zprávu o činnosti.
V úterý 3. 11. 2020 rada schválila
harmonogram a průběh hlasování,
v pondělí 9. 11. obdrželi členové asociace informaci o tom, jak bude přijí-

Seznam veletrhů v roce 2021

mání usnesení členského fóra probíhat a v pátek 13. 11. byly rozeslány
podklady a přístup do hlasovacího
formuláře. Hlasování členského fóra
pak probíhalo do čtvrtka 19. 11. do
24.00 hod. Hlasování se zúčastnilo
169 členů.
Druhý den mandátová komise zkontrolovala hlasování a potvrdila jeho
výsledky. Následně si rada asociace
hlasováním zvolila prezidenta a viceprezidenta asociace na další dvouleté období.
Členy rady za jednotlivé kraje ČR
byli zvoleni: Ústecký kraj: Zdeňka
Václavková, Karlovarský kraj: Bar-

bora Tintěrová, Plzeňský kraj: Božena
Vaňková, Jihočeský kraj: Lenka Horejsková, Praha: Petr Slepička, Středočeský kraj: Pavel Hlaváč, Liberecký kraj:
Barbora Hodačová, Královéhradecký
kraj: Hana Nýdrlová, Pardubický kraj:
Libor Kačírek, Kraj Vysočina: Barbora
Vašková, Jihomoravský kraj: Zdeňka
Sotulářová, Olomoucký kraj: Jitka Lučanová, Zlínský kraj: Pavla Julinová,
Moravskoslezský kraj: Monika Konvičná.
Zvolení statutáři asociace: Prezidentka
A.T.I.C. ČR Bc. Jitka Lučanová (IC Olomouc), Viceprezident A.T.I.C. ČR Petr
Slepička (PCT Praha)

Všichni doufáme, že v roce 2021 se budeme moci vrátit ke svým obvyklým činnostem a plánům, a proto jsme pro
vás vyhledali přehled veletrhů cestovního ruchu v ČR i v zahraničí. Řada tradičních termínů byla v důsledku světové
pandemie přesunuta, proto si pro jistotu termíny ověřujte na uvedených odkazech.

www.marianskelazne.cz

Česká republika a Slovensko
▪ 12.03. – 13.03. 2021 Euroregion T our Jablonec n. Nisou
▪ 13.03. – 14.03. 2021 Infotour a cykloturistika Hradec Králové
▪ 19.03. – 21.03. 2021 For Bikes Praha
▪ 08.04. – 11.04. 2021 Regiony ČR a Tourist Propag Lysá nad Labem
▪ 09.04. – 11.04. 2021 For Caravan Praha
▪ 09.04. – 11.04. 2021 Holiday World Praha
▪ 06.05. – 09.05. 2021 Lodě na Labi Nymburk – prezentace regionů
▪ 13.05. – 16.05. 2021 ITF Slovakiatour Bratislava
▪ 28.05. – 29.05. 2021 Dovolená Ostrava
▪ 04.11. – 07.11. 2021 Go a Regiontour Brno
▪ 23.11. – 24.11. 2021 Czech Travel Market
Zahraničí
Agentura CzechTourism již vyhlásila příjem přihlášek na veletrhy v Berlíně, Drážďanech, Mnichově a Vídni. ITB Berlín bude probíhat pouze online.
Více ZDE
▪ 09.03. – 12.03. 2021 ITB Berlín
▪ 12.03. – 14.03. 2021 Reisemesse Dresden
▪ 21.04. – 25.04. 2021 f.re.e Mnichov
▪ 07.05. – 09.05. 2021 Ferienmesse Wien
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Informace z infocentra
Slavná výročí: Jaroslav Seifert (* 23. září 1901 – † 10. ledna 1986)

Je až neuvěřitelné, kolik spisovatelů inspirovalo místní prostředí a genium loci k tvorbě jejich děl. Slavní spisovatelé,
kteří navštívili Mariánské Lázně, zde čerpali inspiraci pro svá díla díky přírodě, klidu a nezaměnitelné energii. Jedním
z nich byl i Jaroslav Seifert. V lednu tohoto roku si připomínáme 35 let od jeho úmrtí.
Slavný český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1984.
V Mariánských Lázních pobýval na léčení celkem sedmkrát mezi lety 1951
až 1975, z toho šestkrát na klinice
Výzkumného ústavu balneologického
v Ruské ulici (dnešní Falkensteiner).
K jeho básním o Mariánských Lázních
patří známá "Elegie z Mariánských
Lázní" (1962) ve sbírce "Odlévání zvonů" a báseň Křížový pramen z Vánoc
1982, poprvé otištěná ve vlastivědném
časopise Hamelika s básníkovým souhlasem.

Napsal o ML:
„Po cestách a cestičkách těchto jedinečných lázní nechodil sice od těch
dob větší básník, než byl Goethe, ale
troufám si tvrdit, že tu určitě chodila ještě hezčí děvčata, než byla jeho
Ulrika Levetzowová. Nuže tyto okolnosti a ještě ke všemu přemnoho
jiných dodávají mi odvahu, abych
prohlásil, že Mariánské Lázně jsou
nejkrásnější ze všech u nás a jedny
z nejpůvabnějších na světě…“.

Úryvek z básně Křížový pramen:
Lázně patří panence Marii.
Přejme jí to.
Beztak je tu kousek ráje.
Zrnka svého růžence
má ze stříbrných krůpějí pramene
a usmívá se na lázeňské hosty.

zdroj: hamelika.cz

Stezka spisovatelů
Zažijte netradiční formu zábavného vzdělávání a vyrazte
s dětmi nebo studenty po stopách nejznámějších
spisovatelů, kteří navštívili Mariánské Lázně. Stezka je
ideální pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, příměstské tábory, zájmové
kroužky i skupiny nebo literární znalce.
Stezka je tvořena z 11 panelů, rozmístěných po celém
městě. Na místech, kde pobývali, léčili se a tvořili svá díla
slavní čeští i zahraniční spisovatelé.
Více o stezce spisovatelů naleznete ZDE

www.marianskelazne.cz
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Už jste navštívili?
V případě dobrých sněhových podmínek se v okolí Mariánských Lázní
pravidelně upravuje cca 90 km běžkařských stop. Z toho 90% tratí má
2 stopy. Zpravidla jsou upraveny
stopy kolem Golfu a přilehlé tratě
vedoucí lesem, tzn. žlutá a modrá
stopa.
Stopa A (červená), C (žlutá),
E a F (zelená)
Začátek tras se nachází na našem nejstarším golfovém hřišti, kde si tentokrát
nezahrajete, ale započnete své putování
za krásami CHKO Slavkovský les. Dostanete se sem autem, městskou dopravou
(autobus č. 13), pokud to státní nařízení dovolí tak i lanovkou od hotelu Koliba, zároveň je tu možnost občerstvení.
Okruhy na golfu a v jeho blízkosti jsou
upravovány i za méně příznivých povětrnostních podmínek.

www.marianskelazne.cz

Za běžkami do Mariánských Lázní
Stopa B (modrá)
Stopa B začíná na půli cesty mezi Mariánkami a Kladskou u Králova kamene. Dostane te se sem autobusem
nebo autem.
Trasa vás provede místní tajgou přes
pramen Farská kyselka až k přírodní
rezervaci Smraďoch, kde vyvěrá ze
země sirovodík.

Okolo Kladské
Velice oblíbeným místem běžkaření
jsou lesy kolem Kladské. Od bývalého
loveckého zámečku knížete Schönburg-Waldenburga vede trasa přes
vrchy Hvězda, Vysoké sedlo k rybníku
Uhlíř zpět do Kladské.
Zde se po sportovním výkonu lze občerstvit v jedné z restaurací nebo si
projít stezku vedoucí kolem Kladského rybníka.
zdroj: kudyznudy.cz

Užitečné informace
▪ STOPA A,
▪ STOPA B,
▪ STOPA C,
▪ STOPA E,
▪ OKOLO KLADSKÉ
___________________________________________

STÁHNOUT MAPU BĚŽECKÝCH TRAS
_________________________________________

Aktuální úpravu tras můžete
sledovat ZDE
Další informace o průjezdnosti tras,
možnosti půjčení běžek a sněhové
zpravodajství je k dispozici ZDE
Online webkamera Golf ML ZDE
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PRAVIDELNÉ AKCE 2021
Červenec

Únor
13.02. – 14.02. 2021
LÁZEŇSKÝ MASOPUST
Průvod maškar se souborem Marjánek

Každé úterý
LETNÍ KINO
Promítání pod širým nebem
10.07. 2021
SPA RUN, MOVOMAL
Běžecký závod s doprovodným
programem
31.07. – 1.8. 2021
KNIŽNÍ LÁZNĚ
Knižní jarmark

Březen
06.03. 2021
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod - 41. ročník

Srpen
Každé úterý
LETNÍ KINO
Promítání pod širým nebem

Termín bude upřesněn
POHÁR MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstava plastikových modelářů

14. 8. – 21. 8. 2021
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival

Duben

Termín bude upřesněn
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodní filmový festival

16.04. – 23.04. 2021
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mezinárodní šachový festival

Září
04.09. 2021
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod

30.04. 2021
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Slavnostní zahájení produkce Zpívající
fontány v sezóně 2021

16.9. – 19.9. 2021
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival

Květen
01.05. 2021
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ornitologická procházka
07.05. 2021
OSLAVY OSVOBOZENÍ
Vzpomínková akce

Říjen
10.10. 2021
LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Podzimní jarmark

07.05. – 9.05. 2021
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem

31.10. 2021
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Poslední produkce Zpívající fontány
v roce 2021

23.05. 2021
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
Běh do vrchu
29.05. 2021
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod

Červen
05.06. – 06.06. 2021
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
17.6. – 20.6. 2021
MOODY MOON NOIZE VOL. 2
Hudební festival

Prosinec
18.12. 2021
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod

26.06. – 02.07. 2021
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské kolonádě

změna programu vyhrazena

více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Informace z infocentra

Městské divadlo je uzavřeno
do 31.3. 2020

Turistické informační centrum je pro
veřejnost zavřeno do 22.1. 2021

Vstupné na neodehraná představení již nelze vrátit.

Pracovníci infocentra jsou vám k dispozici na telefonu od
pondělí do soboty od 9 – 12,30 a 13 – 16 hodin.

O dalším vývoji situace budeme informovat na webu:
www.kisml.cz nebo Facebooku.

O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím
webových stránek a sociálních sítí.

Nevyužité kupony za rok 2020 lze využít pro nákup
kuponů v roce 2021.

Foto od našich fanoušků

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: info@marianskelazne.cz
www.facebook.com/marianskelazne.cz | www.instagram.com/marianskelazne.cz
Newsletter Infocentra města Mariánské Lázně "Mariánské Lázně z první ruky"

www.marianskelazne.cz

Sledujte nás na Facebooku:
www.facebook.com/marianskelazne.cz
Provozní doba

Uzavřeno pro veřejnost,
vaše poažadavky
vyřídíme denně
po – so
9.00 – 16.00
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Elektronický průvodce městem

SMARTGUIDE
Pojďte
objevit
krásy
Mariánských
Lázní

Discover what
you didn‘t
know about
Mariánské
Lázně

Entdecken
Sie,
was Sie über
Marienbad
nicht wussten

s Vaším osobním audioprůvodcem.

with your private audio-guide.

mit Ihrem privaten Audioguide.

Audioprůvodce / Audio-guide / Audioguide
Zajímavá místa / Interesting sights / Sehenswerte Orte
Offline mapy / Offline maps / Offline-Karten

To get the app
scan this QR code

or visit this page on your smartphone:
get.smart-guide.org/MAR

Zábavné vycházkové trasy pro děti s lázeňskými veverkami

KAROL ÍN A & RUDA

▪ Pracovní list si lze vyzvednout v městském
infocentru.
▪ Trasa provede děti lázeňským centrem
Mariánských Lázní.
▪ Po správném vyřešení křížovky na ně čeká
v infocentru odměna.

S Karolínou za poznáním
▪ Trasa pro děti 5–6 let

Rudolfova tajná mise
▪ Trasa pro děti 6–11 let

