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Mariánské Lázně obdržely na veletrhu ve švýcarském Luganu cenu
Od 27-29. října proběhla největší turistická událost italského Švýcarska "iViaggiatori". Veletrh cestovního ruchu probíhal na 10 000 m2 v areálu výstaviště
nádherného města Lugana. Návštěvníci
mohli obdivovat více než 200 výstavních stánků z více než 26 zemí světa.
Součástí veletrhu byly také tematické
události či semináře.
Účastníky veletrhu nebyli pouze odborníci, ale také široká veřejnost toužící po
informacích. Vzhledem k tomu, že Mariánské Lázně nejsou jen město pramenů, ale také lákadlo pro rodiny s dětmi,
či aktivní jedince, měli jsme tamním
návštěvníkům mnoho co nabídnout.
Poptávka nebyla pouze po nabídce ubytování, lázeňských pobytech, ale také
po cyklostezkách, golfu či památkách.
V rámci veletrhu Mariánské Lázně obdržely cenu v kategorii: Natural Paradise (přírodní ráj).
"Návštěvu místního veletrhu mohu
do budoucna doporučit, ovšem
byla by velmi vhodná větší nabídka pobytů, prospektového materiálu
v italském jazyce, popřípadě přichystání soutěže např. o pobyt pro místní
účastníky," uvedla pracovnice městkého infocentra Andrea Piptová, která
Mariánské Lázně na veletrhu prezentovala.

www.marianskelazne.cz

POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
Od listopadu do února se mění otevírací doba
Turistického informačního centra města Mariánské Lázně:

listopad – únor denně 9.00 – 18.00
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Informace z infocentra
Den vzniku samostatného Československa

Snow Film Fest

V letošním roce jsme si připomněli 99.
výročí vzniku samostatného československého státu. K oslavám se připojilo
také město Mariánské Lázně a to prostřednictvím své dceřiné společnosti
– KIS Mariánské Lázně s.r.o.. Ta připravila hned 2 akce:
Na středu 25. 10. od 19.30 připravila v Městském divadle koncert
s názvem NĚKOLIK PŘÁNÍ aneb Mám
život hrozně rád. Program byl složen
z nejznámějších šlágrů československé swingové a taneční hudby 30. – 40.
let dvacátého století (např.: Jen pro ten
dnešní den; Slunečnice; Dívka v modrém; Říkej mi to prosím potichoučku;
Děkuji, bylo to krásné; aj.) Tohoto koncertu s nádhernou atmosférou se zúčastnili především lázeňští a hoteloví
hosté.
Na pátek 27.10 od 18.00 připravila
Lampionový průvod, který vedl za
doprovodu Dechového orchestru mla-
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dých a mažoretek od hotelu Cristal
Palace na kolonádu. Na kolonádě
čekal na průvod pan starosta, který přednesl spolu s moderátorem
krátký projev. Následně si přítomní
vyslechli slavnostní skladbu Zpívající fontány, po které následoval
ohňostroj, který nadchl děti i dospělé bez rozdílu. Program zakončilo
vystoupení místní kapely BOOGER.
Počasí tomuto pátečnímu programu
nepřálo, ale i tak byla účast hojná.
Celkově lze považovat oslavy Dne
vzniku samostatnosti za zdařilé. Je
nutné poděkovat Léčebným lázním
a hotelu Cristal Palace za poskytnutí zázemí pro účinkující, městské
i státní policii za spoluúčast při organizování průvodu, panu Nekovářovi
za zajištění občerstvení a TDS ML za
úklid kolonády.
Alena Havrdová,
KIS Mariánské Lázně s.r.o.

24.11. 2017, 17:30 – 22:00
Městké muzeum
▪▪ Obyčajní chlapci
Dokumentární příběh sledující sportovní počiny dvojice lyžařů působících v 90.letech, vítězů Evropského
skialpinistického poháru, Dušana Trizny a Milana Madaje. Dodnes není na
Slovensku nikdo, kdo by se vyrovnal
jejich sportovním výkonům.
Země: Slovensko, délka: 30 min, režie:
Rasťo Hatiar, jazyk: slovenský
▪▪ Výstup na Link Sar
Čtyři roky se pokoušel Jonathan Griffith zdolat vrchol hory Link Sar v pohoří Karakoram, než se mu to v roce
2015 podařilo. Film zobrazuje realitu pobytu ve vysokých horách. Milá
setkání, hrozivé bouřky, výškovou nemoc a v neposlední řadě nedotčenou,
divokou a ohromující krásu.
(Link Sar West), země: USA, délka: 32
min, režie: Jonathan Griffith, jazyk: anglický, české titulky
▪▪ Dog Power
Film je ukázkou jedinečného pouta
mezi člověkem a zvířetem. Tvůrci se
jím snaží přiblížit veřejnosti několik
sportovních disciplín, které lze provozovat se psy. Seznámíte se s několika
osobnostmi, z nichž každá má jiný
příběh a jinou motivaci závodit.
Země: USA, délka: 25 min, režie: Jordan
Schevene, jazyk: anglický, české titulky
▪▪ Ven(ca)
Sportovní reportáž z unikátního závodu Yukon Artic trail 2017 a zároveň
náhled do duše extrémního sportovce. Tento závod je označován jako
nejchladnější a nejdrsnější závod na
světě. Teploty mohou spadnout až na
-60°C a průměrná teplota v únoru je
- 20,1°C.
Země: ČR, délka: 34 min, režie: Jan Venca Francke, jazyk: český
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Už jste navštívili?
Jihovýchodně od Lázní Kynžvart
se nachází krátká naučná stezka,
která vede kolem několika vývěrů
kyselek. Dříve tolik opečovávané studánky se po druhé světové
válce vytratily z povědomí, začaly se zanášet a zanikat. Až elán
místních nadšenců přispěl k jejich
znovuobjevení a tak byly staré
jímky pramenů vyčištěny, zrekonstruovány a opět zpřístupněny široké veřejnosti.
Celá stezka byla otevřena na jaře
2008, je dlouhá cca 700m a začíná
asi 1,5 km jihovýchodně od Lázní
Kynžvart u vedlejší silnice ve směru na obec Valy.
První z pramenů, na který na
stezce narazíme je Jezevčí pra-
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Zaniklé a znovuobjevené studánky
uprostřed Kynžvartských lesů
men. Vyvěrá do kameninové
jímky ve tvaru osmistěnu. Dříve
se jmenoval Geräumsäuerling
a nalézá se na tzv. „Velké louce“.
Znovu objeven a vyčištěn byl
kolem roku 1985. V roce 2007
proběhla rekonstrukce, při které
bylo zchátralé jímání nahrazeno
novým a upraven přístup k prameni. Podle posledního měření
obsahuje kyselka 2100 CO2/l.
Další kyselkou je Kančí pramen, náhodně objevený pramen
v roce 2002. V místech, kde unikalo větší množství kysličníku,
byl pod nánosy nalezen dřevěný
soudek, kterým byl dříve upraven vývěr kyselky. Protože kyselka nebyla nikde ve známé litera-

tuře popsána, byla pojmenována
jako Kančí pramen podle toho,
že bylo okolí kyselky rozryto od
divokých prasat. Obsah CO2 je
2300 mg / l.
Poslední kyselkou jsou Liščí prameny. Dva prameny, které vyvěrají v těsné blízkosti vedle sebe,
jsou zachyceny v čtvercových
dřevěných jímkách. Existence
těchto pramenů je datována až do
17. století. V roce 2001 byly vyčištěny a blízký potok, který často
kyselky zaplavoval, byl sveden bokem. Obsah CO2 je 1960 mg / l.
Všechny kyselky nejsou hygienicky kontrolovány, a proto je jejich
konzumace na vlastní nebezpečí.
zdroj: cestovani.kr-karlovarsky.cz
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
3.11.2017, 19.30
Společenský dům Casino

10.11.2017, 21.00
RC Morrison

17.11.2017, 9.30 – 17.00
Sraz u Zpívající fontány na kolonádě

ZSO:TŘI TENOŘI

MARTY'S HENPECKED
CLUB

NAPŘÍČ SLAVKOVSKÝM
LESEM

11.11.2017, 10.00 – 17.40
Městská knihovna

18.11.2017, 19.30
Kino Slavia 3D

Slavné árie z oper G. Verdiho, G. Pucciniho, P. Mascagniho, G. Donizettiho a také
operet F. Lehára a E. Kálmána

2.11.2017 - 3.11.2017, 19.30
Kino Slavia 3D

MILADA

Drama / životopisný, ČR, 2017, 133 min.

Swingový večírek s mladou kapelou
z Prahy.

EZOTERICKÝ FESTIVAL CESTY KE ZDRAVÍ

LIGA SPRAVEDLNOSTI

12.11.2017, 15.00
Městské divadlo

21.11.2017, 19.30
Městské divadlo

4. ročník festivalu

Akční / dobrodružný / thriller / fantasy
/ sci-fi, USA, 2017, 125 min

KÁŤA A ŠKUBÁNEK

ROŠÁDA

Pohádka Divadla D5 Praha

5.11.2017, 14.00 – 16.30
Zimní stadion

7.11.2017, 19.30
Městské divadlo

ODJEZD NEJISTÝ

Premiéra francouzské komedie v podání Divadla lidové tvorby ML
8.11.2017, 18.00
Městské muzeum

VERNISÁŽ VÝSTAVY "ZEMÍ
I NEBEM"

Výstava výtvarnice Marty Nyklesové
9.11.2017, 19.30
Městské divadlo

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Nová komedie Divadla Háta Praha
10.11.2017, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: ABO 3
KAHÁNEK HRAJE GRIEGA
Západočeský symfonický orchestr
Kontakt:

21.11.2017, 19.00
Společenský dům Casino

Divadelní představení, které je oslavou
ženské sexuality ve vší své složitosti
a tajemnosti.
13.11.2017, 17.00
Kino Slavia 3D

EARTH: Den na zázračné
planetě
Dokument, Velká Británie, 2017,
95 min., české znění
14.11.2017, 19.30
Městské divadlo

„MŮJ ŽIVOT REPORTÉRA“

23.11.2017, 17.00
Městská knihovna

Z CESTY SVÉ NESEJDEME
Autorské čtení Evy Hajdinové
24.11.2017, 17.30
Městské muzeum

SNOW FILM FEST

Filmový festival o zimních sportech

Přednáška Josefa Klímy

15.11.2017, 16.15
Kolonáda Mariánské Lázně

KOLONÁDNÍ KONCERT
zpívá Tachovský dětský sbor
16.11.2017, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: ELLA FITZGERALD &
BARBRA STREISAND
Západočeský symfonický orchestr

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"
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komedie Divadelního spolku Frída Brno

MONOLOGY VAGÍNY

HALLOWEEN PÁRTY
NA LEDĚ

Soutěže na ledě o zajímavé ceny

Již IV. ročník pochodu napříč Slavkovským lesem na oslavu 17.listopadu.

28.11.2017, 19.30
Městské divadlo

SPIRITUÁL KVINTET

koncert dnes již legendární folkové
skupiny
Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 18.00
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