
Informace z infocentra
Do lázní s voucherem i v roce 2022

Ačkoliv dotační titul COVID-Lázně Ministerstva pro místní rozvoj na podporu 
lázeňských pobytů skončil k 31. 12. 2021, rozhodli se poskytovatelé lázeňské 
péče podporu těmto léčebným pobytům zachovat. Poskytují nyní klientům 
vlastní slevové vouchery ve výši 2 000 Kč. Vzhledem k tomu, že pobyty nejsou 
od 1. 1. 2022 ze strany státu nijak dotovány, částka voucheru se z ekonomic-
kých důvodů musela snížit na 2 000 Kč tak, aby bylo možno zachovat standard 
služeb, na jaký jsou hosté zvyklí.

N e w s l e t t e r
o cestovním ruchu
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Svůj voucher si vygenerujete na stránkách https://www.kudyznudy.cz/vouchery. 
Následně si jej můžete vytisknout, uložit do telefonu nebo nahlásit osmimístný 
kód voucheru při rezervaci nebo během pobytu. Sleva 2 000 Kč bude poskytnuta 
při platbě za pobyt s tím, že osmimístný kód pro slevu bude uveden na faktuře či 
účtence.
Vzhledem k tomu, že lázně mají limit na počet voucherů, které mohou přijmout, 
určitě si prosím při rezervaci ověřte, zdali právě váš voucher mohou ještě přijmout. 
Tento limit se může v budoucnu navýšit nebo se uvolní kapacita - proto je dobré zů-
stat s lázněmi v kontaktu. Pokud mají limit již vyčerpaný, doporučujeme například 
zvážit cestu do jiného zařízení, které vouchery na slevu svým hostů dále umožňuje 
čerpat. Seznam lázeňských zařízení najdete na výše uvedené webové adrese.

Vygenerujte si svůj voucher ZDE

Okolo mariánskolázeňských 
pramenů 2022
Už se těšíte, až konečně napadne sníh 
a alespoň chvíli neroztaje? Doufejme, 
že se tak stane na víkend 15.- 16. ledna 
2022, na který je naplánovaná oblíbe-
ná akce Okolo mariánskolázeňských 
pramenů. 

Propozice k lyžařskému závodu 
najdete ZDE

Zatím to se sněhem nevypadá právě 
nejlíp, zůstaňte však optimisty, pilujte 
formu a přijďte si zazávodit na naši ná-
horní plošinu. 
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Ptačí hodinka aneb Sčítáme ptáky na krmítku!

Zapojit se může každý, předchozí zkuše-
nosti nejsou potřeba – stačí si připravit 
krmítko a hodinu jej v daném termínu 
pozorovat. Čas začátku pozorování si 
zvolíte podle sebe. Lepší šanci spatřit 
více ptáků ale budete mít především 
ráno a v podvečer.

Potřebujete více instrukcí? ? Pak se podívejte na podrobný návod ZDE.

Máte na balkoně, za oknem nebo na zahrádce krmítko pro ptáčky? Pak se můžete zapojit do akce, na kterou zve 
širokou veřejnost Česká společnost ornitologická. Jde o pozorování a sčítání ptáků na krmítkách během tzv. Ptačí 
hodinky. Ta se v roce 2022 koná od 7. do 9. ledna. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o pří-
rodu a ptačí dění v jejich okolí.

Zimní sezóna v Mariánkách zahájena
V sobotu 1. ledna zahájil skiareál Marián-
ky zimní sezónu. V provozu je kabinková 
lanová dráha, sjezdovka Krakonoška, 
levý lyžařský vlek, levá část Slalomá-
ku, Dětský park s posuvným kobercem 
a připravena je lyžařská škola, půjčovna, 
servis a stánek s občerstvením. 
Pro své zimní radovánky si můžete poří-
dit roční SKIPAS a užít si bez starostí 
nejen zimní radovánky, ale používat jej k 
dopravě na kabinkové lanovce při pěších 
procházkách či cyklovýletech v létě.Skipasy můžete objednávat na e-shopu: snowpass.snowhill.cz.

Ve výrobní dílně parku se však v zimních 
měsících také nezahálí. Finalizuje tam 
kompletace nového unikátního modelu, 
českého klenotu Chrámu svaté Barbory 
v Kutné Hoře, který je spolu s historic-
kým jádrem Kutné Hory zapsán na se-
znam památek UNESCO. Proces výroby 
a kompletace můžete sledovat na sociál-
ních sítích pod heslem #bohemade.
Chrám svaté Barbory patří mezi nejvy-
hledávanější turistické cíle v České re-
publice. A zanedlouho rozšíří také sbír-
ku památek parku Boheminium a zařadí 
se mezi top exponáty. Nezapomeňte si 
proto naplánovat výlet do Mariánek 
a návštěvu čtvrtého největšího parku 
miniatur v Evropě.

Nejnavštěvovanější památka Karlovarského kraje, mariánskolázeňský park miniatur Boheminium, si můžete užít 
po celý rok. Otevřeno je i v zimě, každý den od 10 do 17 hodin. Kromě miniatur památek celé České republiky v mě-
řítku 1:25 zde můžete obdivovat také nejmenší plemeno koní na světě, American Miniature Horse. 

Mariánky získají novou Unesco památku

https://www.kudyznudy.cz/akce/ptaci-hodinka-aneb-scitame-ptaky-na-krmitku
https://www.kudyznudy.cz/akce/ptaci-hodinka-aneb-scitame-ptaky-na-krmitku
https://snowpass.snowhill.cz/
https://snowpass.snowhill.cz/
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Z historie zimních sportů v Mariánských Lázních před druhou světovou válkou

Nejstarší sportovní spolky vznikaly v Mariánských Lázních již na konci 19. století. Pro místní nebylo jednoduché na-
jít si během sezóny čas pro sportování. Teprve po skončení sezóny ožily stadiony a vlastně teprve v zimních měsících 
bylo více času na sport. Proto se také Mariánskolázeňští proslavili více v lyžování, sáňkování a bruslení než v jiných 
sportech.

všechny svahové ulice, cesty i terénní 
svahy sloužily sáňkařům. A pokud ne-
byly zrovna bobové závody, jezdilo se 
i na jejich drahách 
Počátkem 20.století byl založen sáň-
kařský klub (Rodelclub), později pře-
jmenovaný na zimní sportovní klub 
W.S.C. (Winter Sport Club), který sdru-
žoval všechny zimní sportovce. 
Hokej
Už v  roce 1919 přibyla ve W.S.C. sekce 
hokejistů, kteří slavili nemalé úspěchy 
na ledě. Sekci založil Ing. Heidl a Ferry 
Roth. Hned prvním rokem vyhrálo ho-
kejové mužstvo W.S.C. župní mistrov-
ství a dostalo se do ligy (tehdy I.třídy) 
Německého hokejového svazu v Čes-
koslovensku. Nebyly to však jen mis-
trovské zápasy, které přilákaly divác-
tvo, ale i přátelské zápasy s domácími 
i zahraničními hokejovými mužstvy, 
jako byl HC Norimberk, Selb, Crimmit-
schau aj  
Krasobruslaři
Bruslení patřilo vždy mezi oblíbené 
sporty, třebaže se v minulosti muselo 
čekat na mrazivé počasí, až zamrzne 
voda. Bruslilo se nejprve při Úšovic-
kém potoku, kde se na lukách udělalo 
provizorní hřiště. Jedno kluziště bylo 
u potoka pod vilou Svatý Jiří, kde byla 
i prodejní bouda s čajem a s občerstve-
ním, druhé hřiště bývalo na prostran-
ství Volkfestsplatz jako předchůdce 
dnešního zimního stadionu. Vedle ho-
kejistů se objevili na ledě i krasobrus-
laři a hlavně krasobruslařky. Utkání 
i vystoupení ovšem závisela na přízni-
vém mrazivém počasí. Celý klub W.S.C. 
měl tehdy více než 2 000 členů.

Bobisté
Jízda na bobech se stala v Mariánských 
Lázních nejatraktivnějším zimním spor-
tem. Umělá bobová dráha s proslulou 
Zatáčkou smrti vedla od kavárny Kra-
konoš, měla pět vybudovaných zatáček 
a délku 1600 metrů - končila až u tržni-
ce.  Zřídil ji městský stavitel Watzenauer. 
Během zimy se tu konalo více závodů, 
mezi které patřily Závody o pohár města 
Mariánských Lázní, dále Závody o pohár 
Chebska a dále tzv. Bobové derby. Zdejší 
bobová dráha u Krakonoše byla zprvu 
jedinou umělou v Československu. Rych-
le získala proslulost i za hranicemi a při-
jížděla mužstva z Německa, Švýcarska aj. 
k mezinárodním závodům.
Mariánskolázeňští bobisté reprezento-
vali Československo v roce 1936 na zim-
ní olympiádě v Garmisch-Gartenkirche-
nu. 31. ledna 1936 odjeli se dvěma týmy, 
bohužel nedosáhli na medaili, ale ani na 
solidní umístění.
Skokani
V roce 1923 byla vybudována v lese pod 
přehradou nad Kamenným potokem 
nová atrakce - skokanský lyžařský můs-
tek. Stavěl se podle plánu lyžařského 
mnichovského experta Luthera a dovo-
loval skoky až 40 metrů. Byl pojmenován 
"Helmerův můstek" podle opata Helme-
ra. Klášter se zřejmě i finančně podílel 
na úpravách strmého terénu. Když dnes 
navštívíme lokalitu můstku, cítíme, že 
musely trnout nejen přihlížející diváci, 
kteří se tu sešli, ale i připravující se sko-
kani, protože šlo o nebezpečný terén.

zdroj: hamelika.cz

Lyžaři
Koncem 19. století vyjíždějí do Císař-
ského lesa první lyžaři a lyžařky na 230 
cm dlouhých lyžích a s dlouhými holemi. 
Jsou plni krásných zážitků z neporuše-
né zasněžené přírody i radosti při sjíž-
dění ze svahů. První lyže byly z Finska 
a Norska. Vyráběly se z březového dřeva, 
s vázáním ze španělského rákosu, kte-
rý byl upevněn v oblouku před botami 
na lyži. Do špiček řemene 4 cm šířky 
se opřely nohy a dlouhými tenkými ře-
mínky se přivázaly k botě. Byly z jemné 
hovězí kůže ve formě opánků, dolní část 
kůže byla přišita k horní. Boty vykuko-
valy z řemínků a boty mívaly k zesílení 
zvláštní podrážky. Na takovýchto lyžích 
se nedaly dělat žádné "manévry", byly 
čistě turistické. Každou zimu dělali naši 
lyžaři dvě velké túry: jeli do Horního 
Slavkova vlakem a odtud přes Litrbachy 
a Sangerberk zpět do Mariánských Láz-
ní. Druhá túra vedla do Žandova a někdy 
až do Waldsassen. V roce 1910 spolek 
W.S.C. získal lyžaře z Norska, který učil 
techniku jízdy na lyžích. Na malém sva-
hu pod Reitenbergerovým pomníkem 
se zkoušely "telemarky" a "kristiánky". 
To už byly kratší lyže, obvykle z jasanu, 
a moderní vázání, které vydrželo různé 
obraty na lyžích, což u původního vázání 
bylo nemožné.
Sáňkaři
Ve městě pak probíhaly závody na sáň-
kách a na bobech za hojné účasti spor-
tovců i diváků. Nejznámější umělá bo-
bová dráha vedla od Krakonoše, jiné, 
přírodní vedly od Polomu až do Lesní 
ulice, a také po silnici na Kladskou se 
sjíždělo od Dunkanovy vyhlídky. Ostatně 
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Svátky, volné dny a prodloužené víkendy s tipy na zážitky v Mariánských Lázních 2022

15. až 18. dubna: Velikonoce
Příjemnou jistotou jsou v každoročním kalendáři Velikonoce: pokaždé totiž při-
nesou dva dny volna, Velký pátek a Velikonoční pondělí. Jejich nevyzpytatelnost 
ale spočívá v tom, že mají pohyblivý termín. V roce 2022 Velikonoce připadají 
na neděli po prvním jarním úplňku, což bude až v polovině dubna. To je druhá 
dobrá zpráva: dá se očekávat, že už bude příjemné jarní počasí a nejvýznamnější 
křesťanský svátek si tak užijete třeba na dlouhých procházkách v probouzející se 
jarní přírodě. 17. dubna o Velikonoční neděli odpoledne v Anglikánském kostele 
se můžete těšit na hudbu a tanec folklórního souboru Marjánek, ukázky zvyků, 
tradiční pokrmy, pletení pomlázek a tvůrčí dílnu pro malé diváky, a další. Marján-
kovské jarnění si určitě užijete.

1. a 8. května: v roce 2022 bez volna
Žádné volno navíc nás nečeká v květnu; jak 1. květen a Svá-
tek práce, tak 8. květen a Den vítězství vychází na neděli. 
Májové výlety tudíž budou jen krátké a prodloužený ví-
kend si neužijeme, ale určitě bude čas vypravit se 1. květ-
na do paku u Ferdinandova Pramene a zúčastnit se Vítání 
ptačího zpěvu, tradiční jarní akce za ptačími hlasy spojená 
s odchytem do sítí, ukázkou kroužkování, vyprávění o ži-
votě ptáků a doprovodnými hrami pro děti. Společně tedy 
zahájíme prvomájové oslavy ptačím zpěvem. 

5. a 6. července: dlouhé volno v červenci
Třetí dobrá zpráva: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. červen-
ce) a Den upálení mistra Jana Husa (6. července) vychází v roce 2022 na úterý 
a středu. To je ideální čas pro klasickou týdenní letní dovolenou, na kterou budete 
potřebovat jen tři dny dovolené, anebo alespoň prodloužený víkend. Na portálu 
marianskelazne.cz  najdete nabídku, jak si odpočinout, jak nabrat sílu, zregene-
rovat a dát odpočinout mysli i tělu. Mariánskolázeňské hotely nabízí široký výběr 
wellness a kosmetických procedur. Navíc se v Mariánských Lázních a okolí nachá-
zí více jak 40 pramenů. V kombinaci s podhorským klimatem a všudypřítomnou 
přírodou jsou Mariánky nejen ideálním místem k léčbě, ale především k prevenci 
a péči o zdraví. Naučte se odpočívat, regenerujte organismus a posilte svou imu-
nitu skrze lázeňské procedury.

Pokračování na další straně >>>
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28. září: svatováclavský podzimní 

svátek vychází na všední den
Čtvrtá dobrá zpráva: na příjemný den 
volna uprostřed pracovního týdne se 
můžeme těšit v září, protože Den čes-
ké státnosti slavený 28. září vychází 
v roce 2022 na středu. Protože počasí 
v té době bývá ještě laskavé, určitě se 
vypravíte na Svatováclavské troubení 
na Kladské.

17. listopad: další volný den
Podzim 2022 budiž pochválen: podobně dobře jako svátky 
v září a říjnu vychází i Den boje za svobodu a demokracii, 
který oslavíme ve čtvrtek 17. listopadu. A ještě jedna dobrá 
zpráva (pátá): pokud vám zbyl den dovolené a máte ná-
pady kam se vydat, můžete 17. listopad zařadit do dalšího 
hodně dlouhého prodlouženého víkendu a hurá do Mari-
ánských Lázní. Nastává čas, kdy je třeba vrátit svému tělu 
sílu a své duši harmonii a radost. Zkuste to v Mariánkách 
a uvidíte, že to funguje.

Vánoce a Silvestr: v roce 2022 vychází na víkend
Po báječném podzimu přijdou Vánoce, které v roce 2022 
bohužel vyjdou na víkend: Štědrý den 24. prosince je v so-
botu, první svátek vánoční v neděli. O jediný den volna se 
tak postará jen druhý svátek vánoční. Podobně na tom 
bude Silvestr (sobota 31. prosince) a Nový rok (neděle 
1. ledna). Se svátečními výletními tipy si nelámejte hlavu: 
kdo se v roce 2021 těšil na nečekaně zrušené vánoční trhy 
s punčem, čokoládou a svařeným vínem, musí si všechno 
vynahradit v roce 2022. Tak na zdraví a ať všechny plány 
vyjdou podle vašich přání. 

28. říjen: podzimní prodloužený víkend
Protože Den vzniku samostatného Čes-
koslovenska 28. října bude v pátek, 
nabízí nám rok 2022 ideální čas pro 
říjnový prodloužený víkend. Mimořád-
ný program k oslavám vzniku Česko-
slovenské republiky s Lampiónovým 
průvodem zakončený na kolonádě 
ohňostrojem bude podívaná nejen pro 
děti. 



Často platí, že hrady a zámky na zim-
ní měsíce zavírají své brány, avšak-
není tomu tak ve všech případech. 
Nemusíte tak sedět doma a čekat 
s výletem do jara. Některé historic-
ké objekty a památky nabízí svým 
návštěvníkům možnost zažít jejich 
atmosféru v neopakovatelné atmo-
sféře zimy.

Hrad Loket
Hrad Loket zve návštěvníky do svého 
hradního vězení s expozicí útrpného 
práva, muzea historických zbraní nebo 
na výstavu dobového porcelánu. Skrý-
vá fascinující osudy českých šlechticů, 
zručných řemeslníků nebo zakletých 
vládců Loketských skal, kde stojí již od 
13. století. Třeba v hradní věži zahléd-
nete i draka, který tam údajně přebý-
vá. Hrad je otevřen i přes zimní sezónu 
každý den od 9 do 16 hodin.

Už jste navštívili?
Zámek Valeč
Barokní zámek Valeč s kostelem a slou-
pem Nejsvětější trojice je letos opět už 
po několikáté otevřený návštěvníkům 
i v zimě. První písemné zmínky o Valči 
jsou z poloviny 14. století, na počátku 
18. století byla zámek barokně pře-
stavěn. V roce 1976 zámek zachvátil 
tak zničující požár, že obnova prostor 
trvá dodnes. Máte tedy jedinečnou 
možnost prohlédnout si interiéry ješ-
tě před dokončením celkové obnovy. 
Její součástí je i znovu nastěhování 
osmadvaceti barokních soch z dílny 
Matyáše Bernarda Brauna, které byly 
původně vytvořeny pro zahradu va-
lečského zámku, avšak po požáru byly 
přesunuty do kláštera Kladruby, kde 
zůstaly čtyři desetiletí.
Park je otevřen od úsvitu do soumraku. 
Zámek, lapidárium a prádelnu je možné 
vidět od pátku do neděle od 14. 1. 2022.
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Hrady a zámky, které jsou otevřeny  
i v zimním období

Hrad Cheb
Předlouhá historie chebského hradu se 
začala psát již na počátku 12. století. Jeho 
dějiny jsou mimo jiné spojeny s moc-
ným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada 
římsko-německých králů a císařů. Byl 
to právě jeden z nich, slavný Friedrich 
Barbarossa, který nechal původní objekt 
v závěru 12. století přestavět na císař-
skou falc. Od listopadu do konce března 
funguje Chebský hrad v zimním režimu, 
v němž je hradní areál otevřený o víken-
dech, vždy od 10 do 15 hodin.

zdroj:  zivykraj.czzdroj:  zivykraj.cz

Hrad Loket: hradloket.cz
Valeč: zamek-valec.czzamek-valec.cz
Hrad Cheb: hrad-cheb.cz

https://klinovec.cz/
https://www.hradloket.cz/
https://www.zamek-valec.cz/cs
http://www.hrad-cheb.cz/cz/
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7.1.2022 19:30
Společenský dům Casino

Jiskřivé smyčce ZSO  
představují
Wolfgang Amadeus Mozart,  
Petr Iljič Čajkovskij

Housle – Matteo Hager  
(vítěz Akademie Václava Hudečka 2019)
Dirigent – Chuhei Iwasaki

více informací ZDE

Tipy na akce

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, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně, 353 01 
tel.: +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"

Další akce naleznete na adrese:  
www.marianskelazne.cz/kalendar/

www.marianskelazne.cz

5.2.2022, sraz 7:30 – 10:15
Start: Nádraží ČD

Zimním krajem léčivých 
vod, 41. ročník
Tradiční turistický pochod
Trasy: lyže 10-20 km, pěší 10 km

Start: Nádraží ČD , 7:30 - 10:15 hodin
Cíl: Hotel Krakonoš, 11:00 - 15:00

více informací ZDE

21.1. 2022, 19:30
Společenský dům Casino

ZSO: Koncert k připome-
nutí obětí holocaustu
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Housle – David Hernych  
(vítěz Akademie V. Hudečka 2020)
Dirigent – Martin Peschík

více informací ZDE

25.1.2022 17:00
Společenský dům Casino

C’mon C’mon
Drama, USA, 2021, 108 min., titulky

Život trochu osamělého rozhlasové-
ho novináře Johnnyho (Joaquin Pho-
enix) se na moment zastaví, když 
se musí postarat o svého malého a 
podivínského synovce Jesseho.

více informací ZDE

15.1. – 22.1. 2022,
Hotel Continental

OPEN Mariánské Lázně 2022
XX. ročník mezinárodního šachového 
festivalu, součást seriálu CZECH TOUR 

Mezinárodní šachový festival pro 
profesionální hráče i diváky, turnaje 
velmistrů.

více informací ZDE

http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/vanocni-koncert/3876/?dateId=20846
https://www.marianskelazne.cz/kalendar/
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/zimnim-krajem-lecivych-vod--41--rocnik/3884/?dateId=20738
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/jiskrive-smycce-zso-se-predstavuji/3877/?dateId=20845
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/stastny-novy-rok-2/3900/?dateId=20852
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/open-marianske-lazne-1/3746/?dateId=19912

