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Máte už svou firmu na novém webu?
Od letošního srpna je spuštěn nový oficiální turistický web marianskelazne.
cz, který, stejně jako tomu bylo u jeho předchůdců, nabízí místním firmám 
možnost propagace svého podnikání v tzv. katalogu firem.
Prozatím je katalog firem ve zkušebním provozu. Od prosince však bude již 
plně placený a veškeré neplacené záznamy firem z něj budou vymazány.
Každý zájemce se může zaregistrovat na adrese: www.marianskelazne.cz klik-
nutím na tlačítko v pravém rohu stránky „Přihlásit se do katalogu“. Registrace 
probíhá jednoduchým ověřením IČO firmy a po zadání nezbytných údajů 
obdrží přihlašovací údaje na svoji e-mailovou adresu. 
Přihlášením se pak uživatel dostane do tzv. extranetu, kde může přidávat  
a upravovat své provozovny. Při aktivaci si pak lze nastavit, od kdy bude inz-
erát spuštěn, vždy však na dobu jednoho roku. 
Platba probíhá prostřednictvím platební brány a umožňuje tak okamžité zo-
brazení podnikání na webu. 
Pro ty, kteří se chtějí více zviditelnit je připravena možnost zvýhodnění a mo-
hou si tak připlatit za přední pozice ve své kategorii. Zvýhodnění lze nastavit 
minimálně na měsíc, případný inzerent si tak může sám určit odbdobí, kdy 
chce být na webu nejvíce vidět. 
Cena inzerce je 3000 Kč na rok, zvýhodnění pak 250 Kč  na měsíc.
Jako další využití turistického webu pro podnikatele z Mariánských Lázních  
a blízkého okolí je v následujícím roce naplánováno doplnění katalogu firem 
o rezervační systém pro ubytovací zařízení.
V případě otázek ohledně katalogu a inzerce na webu marianskelazne.cz nás 
neváhejte kontaktovat: vohnout@kisml.cz.
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Významné výročí 198 let 
Na 6. listopadu připadá výročí 198 
let od vyhlášení Mariánských Lázní 
otevřenými (veřejnými) lázněmi.
O významný zlom ve vývoji města 
se zasloužil kníže Antonín Isidor 
Lobkovic, který do Mariánských 
Lázní přijel roku 1817 na léčení a 
hned propadl jejich kouzlu. Vzbudil 
pak zájem o nové lázně u tehdejšího 
nejvyššího purkrabího Čech, hraběte 
Kolowrata. Opat Karel Reitenberger 
poté neváhal a již v roce 1818 zažádal 
o vyhlášení Mariánských Lázní 
veřejnými lázněmi. Hrabě Kolowrat 
jmenoval čtyřčlennou komisi, která  
posoudila stav a možnosti lázní za 
účelem této myšlenky.  Po zpracování 
návrhu k výstavbě byl 20. listopadu 
1818 doručen do tepelského kláštera 
dekret (datovaný 6. listopadu 1818), 
kterým se Mariánské Lázně vyhlašují 
otevřenými lázněmi. 
Lázně se tak mohly otevřít pro 
domací i cizince, pro bohatou šlechtu 
i chudé nemocné.

Informace z infocentra

 ▪ 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
Pendolino odkloněno 
kvůli sjezdu infocenter
Infocentrum města Mariánské Lázně 
hostilo od 20.−21.10.2016 okolo 150 
účastníků členského fóra Asociace tu-
ristických informačních center z celé 
České republiky.
První účastníci se dostavili již ve středu 
v podvečer, ovšem zbylá část přijela 
až ve čtvrtek vlakem. České dráhy se 
staly dopravcem fóra a poskytly všem 
členům A.T.I.C. 50% slevu na jízdenky. 
Navíc odkloněním rychlovlaku Pen-
dolino zajistili včasný začátek celé 
akce.

ské lázně (www.marianskelazne.cz).  
Uveřejnění kulturních, sportovních 
či společenských akcí na těchto 
stránkách je zdarma a je možné i v ja-
zykových mutacích Nj, Aj, Rj. 
Informace posílejte pokud možno 
ve wordu nebo v jiném formátu, ze 
kterého se dá kopírovat text, přiložte 
tiskou zprávu, plakát.
Nezapomínejte nás informovat už i o 
termínech akcí na příští rok, noste nám 
plakáty a letáčky, rádi je vystavíme v 
prodejně Infocentra. 
Využijte e-mail  derdova@kisml.cz 
nebo volejte +420 777 328 865.
Kalendář akcí naleznete na adrese: 
kalendar.marianskelazne.cz

"Myslím, že ještě dlouho budou ko-
legové z TIC vzdychat a vzpomínat 
se slovy: Tenkrát v Mariánkách...", 
zhodnotil celý průběh akce Mgr. Jiří 
Nygrýn, vedoucí infocentra Vysoké 
Mýto.

"Počet účastníků byl nad naše 
očekávání a Mariánské Lázně se tak 
staly rekordmanem v celé historii 
fóra", uvedla ředitelka městského info-
centra Barbora Tintěrová.
Hlavní část fóra se konala v Městském 
divadle, kde po řádné registraci 
účastníků probíhala další dílčí jednání 
a prezentace infocenter.
Po skončení jednání si účastníci prošli 
centrum Mariánských Lázní a od 20.00 
pro ně byl připraven zábavný večer v 
hotelu Krakonoš.
Páteční část členského fóra se nesla v 
duchu doprovodného programu. Po 
prohlídce miniaturparku a města si 
pracovníci infocenter mohli vyzkoušet 
jaké to je být hostem v Marián-
ských Lázních. Zajištěna pro ně byla 
návštěva plynového jezírka, prohlídka 
koridoru lázní, exkurze v oplatkárně, 
lukostřelba, koloběžky nebo projížďka 
oblíbeným turistickým vláčkem.

Propagujte svou akci 
zdarma
Nepropásněte možnost zveřejnění 
kulturních či společenských akcí v 
kalendáři akcí.
Infocentrum zdarma zveřejní Vámi 
pořádané akce na internetu.
Městské Infocentrum je pověřeno 
administrací „kalendáře akcí“ na 
webových stránkách města Marián-
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V samém srdci Chráněné krajinné oblasti Slavkovský 
les leží obec Kladská, kde se nachází nejstarší a největší  
přírodní rezervace v Karlovarském kraji - Kladské rašeliny. 
Je to ojedinělý soubor horských vrchovištních rašelinišť  
v nadmořských výškách od 800 do 930 m, o celkové rozloze 
téměř 300 hektarů. Kladské rašeliny se dělí na pět  částí,  
a to na Paterák, Lysinu, Husí les, Malé rešeliniště a největší 
Tajgu.
Kladskou založil koncem 19. století kníže Schonburg-
Waldenburg, který sem přijel do Lázní Kynžvart, aby se 
účastnil lovu ve zdejších lesích. Krajina s dominantní klad-
skou loukou, rozprostírající se podél rybníka obklopeného 
z dalších stran lesy a bažinou, ho zaujala svou krásou na-
tolik, že si zde nechal roku 1875 postavit srub a do konce 
století zde vyrostlo dalších pět, které dodnes tvoří základ 
osady. Tím byla založená tradice a věhlas Kladské. Ta svého 
času, za života knížete, byla druhým největším revírem  
v Čechách. 
Kladsko se však do historie zapsalo mnohem dříve. Tehdy 
se na Slavkovsku rozvíjelo hornictví, a protože místní zdro-
je neměly dostatek vody na vypírání horniny, byla v letech 
1531-36 vybudována tzv. Dlouhá stoka. Ta brala vodu 
právě z kladské soustavy rybníků a přiváděla ji do Krásna 

Už jste navštívili?
a Horního Slavkova. Na svou dobu to bylo jedinečné dílo co 
do rozsahu i způsobu provedení. Sama stoka je dlouhá 24 
km a zůstala zachována do dnešních dní, i když již dávno 
neslouží účelu, pro který byla vybudována.
V současné době rašeliništěm prochází 1,6 kilometru 
dlouhá naučná stezka, která vede po hrázi Kladského 
rybníka. Po celé délce trasy, která vede po dřevěných 
chodníčcích, jsou odpočívadla s lavičkami, vyhlídky  
i informační tabule, kde se návštěvníci mohou seznámit 
například s historií obce Kladská, ale také s rozmanitými 
rostlinami a zvířaty z rezervace. 
Na Kladské se také nachází Dům přírody, který leží nedale-
ko loveckého zámečku. Návštěvníci se jeho prostřednictvím 
mohou dozvědět vše o minerálních pramenech, 
rašeliništích, mokřadech i lesích Slavkovského lesa.
Expozici završuje 3D kinosál a přednášková místnost  
v jednom, kde si návštěvníci mohou prohlédnout fotografie  
z různých koutů Slavkovského lesa a dozvědět se informace 
o zdejších lesích. Dům přírody je otevřen denně kromě 
pondělků v hlavní návštěvnické sezóně od 17. května do 
16. října.

foto: V. Simeonová 
zdroj: zivechebsko.cz, marianskelazne.cz

Největší a nejstarší přírodní rezervace  
v Karlovarském kraji

http://www.marianskelazne.cz
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6.10.−2.1. 2017 
Městské muzeum 

Fenomén Merkur
Výstava originální české stavebnice

3.11.  2016, 19.30 
Městské divadlo

Parfém v podezření
Kriminální komedie Divadla lidové 
tvorby Mariánské Lázně 

6. 11. 2016, 15.00 
Městské divadlo

Sněhurka a sedm trpaslíků
Pohádka pro děti od tří let

7.11. 2016, 19.30 
Městské divadlo

Michal Horáček a hosté
Koncert mapující písně dua Horáček 
a Hapka

17.11. 2016, 19.30 
Městské divadlo

Kurtizána
Divadlo Kalich Praha, režie Pavel 
Ondruch, v hl. roli Chantal Poullain

18.11. 2016, 21.00 
Klub Na Rampě

Mňága a Žďorp
Rockový koncert oblíbené skupiny 

18.11. 2016, 18.00 
Společenský dům Casino 

Koncert pro rodiče a děti
Západočeský symfonický orchestr

25.11. 2016, 19.30 
Městské divadlo

ZSO: Italská hudba
Felix Mendelssohn-Bartholdy,  
Muzio Clementi

27.11. 2016, 19.30 
Městské divadlo

Rukojmí bez rizika
Francouzská krimi komedie, 
v hlavní roli: Václav Vydra

1.12. − 4.12.2016 
Hlavní kolonáda

11. Mariánskolázeňský 
vánoční trh 2016
Adventního festival s bohatým  
kulturním programem

16.4. 2017
Marjánkovské jarnění
Oslava Velikonoc souboru Marjánek

12.5. − 14.5. 2017 
Zahájení lázeňské sezóny
Svěcení pramenů s bohatým  
kulturním programem

17.8. − 27.8. 2017
Chopinův festival
Tradiční mezinárodní festival  
klasické hudby

29.8. − 2.9. 2017
Marienbad Film Festival
Filmový festival experimentálního 
filmu s doprovodným programe

14.9. − 17.9. 2017
Mariánský podzim
Mezinárodní folklórní festival

7.12. − 10.12. 2017 

Mariánskolázeňský 
vánoční trh
Adventní zvyky a jarmark, 
rozsvěcení vánočního stromu  
s doprovodným programem

AKCE 2017
Nový rok se nezadržitelně 
blíží, zapište si pravidelné 
akce do svého kalendáře!

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

10.11. 2016, 19.30 
Společenský dům Casino 

ZSO: Symfonický koncert
Koncert klasické a romantické hudby 
sólista: Maxim Kulagin (klavír)

11.11. 2016, 21.00 
Klub Na Rampě

AC/DC Špejbl's Helprs
Koncert nejlepší revival kapely  
AC/DC v Evropě
 

Kultura a sport

Provozní doba
březen – říjen 
denně	 9.00	–	19.00
listopad – únor 
denně		 9.00	–	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"

Kalendář akcí naleznete na adrese: 
kalendar.marianskelazne.cz
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