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Osmičkové roky v historii Mariánských Lázní
Rok 2018 není významný pouze pro
celou Českou republiku, ale také pro
Mariánské Lázně znamená řadu výročí různých historických událostí.
Celý rok si připomínáme 200 let od
chvíle, kdy byly prohlášeny veřejnými lázněmi, stalo se tak výnosem vlády vydaným vrchním purkrabím F. K.
Libštejnským dne 6.11. 1818.
Ovšem již v roce 1528 byla odeslána první písemná zpráva o zdejších minerálních
pramenech. Byl to dopis krále Ferdinanda I. Tepelskému opatu Antonovi, aby
zaslal do Prahy vzorky Slaného pramene
(dnes Ferdinandova). Roku 1788 se poprvé objevuje jméno Marienbad (Mariánské
Lázně) u historika Jaroslava Schallera.
Rok 1808 se obecně bere, jako založení
Mariánských Lázní. Doktor Johann Josef Nehr zde postavil první lázeňský dům
„Zlatá koule“ a v provizorních podmínkách tak začala první lázeňská sezóna. Po
přelomovém roce 1818 nastal rychlý rozvoj lázeňského města.
V roce 1848 byl zrušen poddanský poměr
vůči tepelskému klášteru jako vrchnosti.
19. listopadu téhož roku byl vysvěcen nový
římskokatolický chrám. V roce 1858 byl
odhalen Heidlerův obelisk v městském
parku. Tento monument dali postavit polští hosté svému oblíbenému doktoru.

www.marianskelazne.cz

Zatímco v roce 1868 pokládali v Praze základní kámen Národního divadla, v Mariánských Lázních již otevírali své vlastní
Městské divadlo.
V roce 1888 byl v Mariánských Lázních
otevřen okresní soud a začala stavba městské elektrárny se zkušebním elektrickým
osvětlením kolonády.
V roce 1898 byla otevřena nová železniční
trať do Karlových Varů. Roku 1918 navštívilo Mariánské Lázně 20 246 hostů, mezi
nimi i následník trůnu arcivévoda Franz
Ferdinand d‘ Este se svou chotí Žofií.

15. září roku 1928 byla založena Hotelová
škola, tehdy nejlépe organizované pedagogické zařízení ve střední Evropě. V noci
9. listopadu 1938 došlo k vypálení židovské synagogy a jejímu srovnání se zemí.
6. května 1948 vychází zákon o znárodnění
přírodních léčivých zdrojů, lázní a o začlenění a správě lázeňského majetku. Stát nabývá výhradní právo k lázním a zřídlům.
Zcela nová koncepce podle hesla "Lázně
patří pracujícím" se týká především pobytů dělníků, horníků a jejich rodin.
zdroj: hamelika.cz
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Lázeňský festival jablek 2018
V neděli 14. října 2018 se konal na
kolonádě v Mariánských Lázních
„Lázeňský festival jablek“. Tradiční
mariánskolázeňská oslava sklizně
podzimních plodů z našich zahrad
i krajiny byla v duchu příjemného
babího léta.
Jak asi každý čtenář tuší, v letošním roce byla úroda jablek a hrušek
opravdu bohatá, a tak bylo, co ukazovat a co slavit. Pestrý celodenní
program festivalu pro návštěvníky
připravil Karlovarský kraj a Správa CHKO Slavkovský les společně
s dalšími partnery, kterými byli Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s.,
Český zahrádkářský svaz, Hotelová
škola Mariánské Lázně, Ekologické
centrum Meluzína, Genové sady Tachovska, Technický a dopravní servis
Mariánské Lázně, s. r. o. a Město Mariánské Lázně.
V neopakovatelném prostředí lázeňského centra zářícího barvami podzimu si mohli četní návštěvníci akce
prohlédnout na výstavě rozmanité
odrůdy starých jablek a hrušek i nejkrásnějších jablek místních zahrádkářských organizací nebo ochutnat některou z jablečných specialit
sladkých, slaných i tekutých. Mnozí z návštěvníků si domů odnášeli
něco dobrého na zub, něco hezkého

na sebe nebo jen pro radost z doprovodného jarmarku místních
výrobců a řemeslníků. Zkrátka ovšem nepřišly ani děti, jež se v rámci doprovodného programu zúčastnily výtvarné soutěže o ceny
na téma „Můj ovocný strom“, zahrály si některou tématicky ovocně laděnou společenskou hru či
si ručně vyrobily na tvůrčích dílnách některý z drobných výrobků s jablečným motivem. Během
dopoledne proběhla také tradiční soutěž o nejchutnější jablečný
moučník v Mariánských Lázních,
kterou organizačně zajišťovala
zdejší Hotelová škola. Této soutěže se letos zúčastnilo rekordní 15
výrobků od profesionálních i laic-

kých pekařek a pekařů a novinkou
bylo udělení ceny za kreativitu. Celodenní program byl jako každoročně
ozdoben hudebními vystoupeními.
Dopoledne příjemnou folkovou a novodobou trampskou muzikou navodila dobrou náladu mladá plzeňská
kapela HOP A ŠAVANI a závěr festivalu patřil jedinečnému vystoupení
legendy českého písničkářství Vladimíru Mertovi, jež na kolonádě zahrál
společně s dalšími skvělými mladými
muzikanty v čele se Seanem Barrym,
mistrem Velké Británie v hraní na
keltskou harfu. Takže milí čtenáři,
pokud jste letošní ročník festivalu
jablek navštívit nestihli, tak příští
rok si ho rozhodně nenechte ujít...
Jana Rolková, CHKO

výběr horkých polévek, ale i obří
grily s pomalu pečeným masem,
šťavnaté Burgery ale i tradiční Plzeňské posvícenské menu nebo
husí kaldoun. Nebude chybět ani
pocta novému vínu, cider i dobré
pivo. Dobrou náladu podpoří sviž-

ná muzika. Pan Jiří Fanta přijede zase,
tentokrát s americkou rybí polévkou
a určitě i s výběrem na grillu. Těšíme
se na Vás. V rámci festivalu od 14 hodin koncert jazz blues Petr Eichler fusion trio. Vstup na festival zdarma.
Dobré jídlo světa

Svatomartinské polívkobraní nabídne i tradiční posvícenské pokrmy
V červenci na kolonádě na našem
festivalu Delikátních chutí jsme si
vyzkoušeli, že Mariánky jídlo baví.
Nejvíce asi zaujala Fantova rybárna
s výběrem ústřic na ledu či pravou
francouzskou bujabézou připravovanou přímo před zraky návštěvníků.
Pro všechny naše příznivce, milovníky
dobrého jídla, vína i piva tedy připravujeme nový svátek. Tento svátek bude
sloužit i jako oživení lidové tradice, setkání se sousedy a přáteli. Svatomartinské oslavy mají kořeny v sedmém
století našeho letopočtu a souvisejí
s tradičním ukončením zemědělského
roku. Přijďte je s námi oslavit v neděli, 11.11. 2018 na kolonádu v Mariánských Lázních. Bude tam na vás čekat

www.marianskelazne.cz
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Průzkum vnímání značky Česká republika v zahraničí
Agentura CzechTourism provedla
průzkum vnímání značky Česká republika v zahraničí na šesti významných zahraničních trzích – ve Francii, Německu, Polsku, Rusku, Velké
Británii a USA.
Francie
Francouzi nás vnímají jako zemi památek, architektury a historie, ale
také jako zemi z východní Evropy.
Toto označení je dokonce silnější než
naše členství v EU. Rozhodně pro ně
nejsme luxusní destinací, ale jsme
pro ně atraktivnější, než Švýcarsko.
Líbí se jim Praha, naše hrady a zámky.
Francouzi mají rádi přírodu a gastronomii, ale tato dvě lákadla u nás neshledávají atraktivní, v tom nás poráží Rakousko a Maďarsko. Nejznámější
českou značkou je ve Francii Škoda,
Pilsner, Baťa a český křišťál. Ti, kteří
zde již byli, mají kladný zážitek a předávají jej dál.
Německo
ČR zná téměř každý Němec a více než
polovina už zde byla. V atraktivitě se
řadíme k Rakousku a Švýcarsku. Spojují si nás hlavně Prahou a podle některých je Praha to jediné, co stojí za
to vidět. Lákadlem je také dobré jídlo,
pivo, příznivé ceny a památky. Někteří
v nás již vidí tradiční evropskou zemi,
ale pro téměř polovinu jsme stále ještě „ti z východu“ a spojují si nás s Východním blokem, paneláky, chudobou
a zanedbaností. Nejznámější osobou
je Karel Gott a Petr Čech. Nejznámější značkou je Škoda a Pilsner. Značná
část Němců k nám jezdí do lázní a za
nákupy.
Polsko
Poláci nás označují jako Pepíky, spojují
si nás s Prahou, pivem a knedlíky. Jsme
snadno dostupnou destinací, kterou
řada z nich ani nebere jako zahraničí. Jsme atraktivní, pohostinnou zemí,
kde dostanou kvalitní služby za dobré
ceny. Jsme historická a tradiční země,
jsme součástí EU a nepatříme mezi
východoevropské země. Máme krásné památky, přírodu i hory. Za gastronomií však jezdí raději do Maďarska
a chybí nám zimní střediska a vodní
plochy. Nejznámější osobou je Václav
Havel, Karel Gott, Petr Čech nebo Mar-

www.marianskelazne.cz

tina Navrátilová. Poláci znají Škodu,
Pilsner, ale také Studentskou pečeť,
lentilky, Kofolu a Krtečka.
Rusko
ČR zná 88% Rusů, navštívilo ji 19%.
Nejčastější asociace s naší zemí je
Praha, architektura, pivo, jídlo, historie, Evropa, rodina a známí. Na ČR
jim vadí špatná dostupnost (víza),
negativní vztah Čechů k Rusku, absence pláže a koupání. Rusové nedělají rozdíl mezi pojmem Česká republika a Česko. Nejvíce znají Škodu
a pivo, z osobností pak Jaroslava
Haška, Jana Husa a Miloše Zemana. Rusové chtějí během své cesty
navštívit více zemí. V sezóně jezdí
raději k moři. Nejvíce k nám jezdí
turisté ve věku 56-65 let. Rusové
vnímají ČR jako cenově dostupnou,
bezpečnou, jazykově blízkou, s pohádkovou atmosférou. Chtějí poznávat naši kulturu, památky, přírodu
a gastronomii.
Velká Británie
Britové ČR znají a nesmýšlejí o nás
špatně, spíše toho o nás moc nevědí. ČR pro ně znamená hlavně Praha, památky a pivo. Praha dokonce
předčí Vídeň i Budapešť. Jsme pro ně
snadno dostupnou zemí, kde dostanou kvalitní služby za dostupné ceny.
Vědí, že jsme součástí EU, ale stále
máme cejch východního bloku. Do
lázní jezdí Britové raději do Maďar-

ska a na Slovensko a neláká je ani naše
gastronomie. Britové se obávají ošizení v taxi a toho, že se zde nedomluví,
jinak ale ČR špatnou pověst nemá.
Nejznámější osobou je Ivan Lendl, Petr
Čech a Martina Navrátilová. Britové
znají Škodu a všechny velké české pivovary. Ti, co u nás už byli, mají dobrou
zkušenost a předávají ji dál.
USA
ČR zná 74% Američanů, navštívilo ji
však jen 13%. Jsme pro ně zajímavou
a krásnou zemí Evropy, o které toho
ale moc nevědí. Spojují si nás s Prahou,
památkami, kulturou, historií a architekturou. Bojí se však evropského terorismu a považují obecně Evropu za
málo bezpečnou. Jsme pro ně špatně
dostupní a myslí si, že se zde nedomluví. Připadáme jim přísní a nepřívětiví.
Nejznámější značkou je Budvar, Pilsner
a Škoda, nejznámější osobností Ivana
Trump, Madeleine Albright a Martina
Navrátilová. Pro 55% je atraktivnější pojem Česká republika než Česko.
Američané plánují cesty hlavně přes
internet a doporučení známých, blogeři pro ně jsou nedůvěryhodní. Zajímá
je místní kultura, jídlo, lidové umění,
objevování. Ti, kdo zde již byli, se chtějí
určitě vrátit.
Vybíráme pro vás ta nejzajímavější
zjištění. Celý průzkum najdete zde.
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Fórum cestovního ruchu 2018
Osmý ročník konference Fórum cestovního ruchu s podtitulem "Nové
cesty" se uskuteční ve dnech 21. – 22.
listopadu 2018 v prostorách EA Hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové.
Příspěvky se budou dotýkat zejména
témat zaměřených na komplexní rozvoj destinačního marketingu s využitím nových mediálních a marketingových fenoménů, využití potenciálu
komunit v rozvoji regionů či tvorbě
mediálních obsahů a v neposlední
řadě také na rozvoj netradičních forem cestovního ruchu.

Expediční kamera

zdroj: www.czechtourism.cz

Za historickými památkami a zajímavostmi Tepelska
V neděli 14. října 2018 pořádal Klub českých turistů Mariánské Lázně turistický pochod „Za historickými památkami a zajímavostmi Tepelska.“ Tato
tradiční akce měla již sedmé pokračování.

Tentokrát jsme společně navštívili
Branišovský vrch, na jehož vrcholu
se nacházejí dnes již téměř neznatelné základy bývalé hvězdářské
observatoře významného rodáka
z Tepelska, člena premonstrátského řádu, astronoma a kartografa dr.
Aloise Martina Davida. Další zajímavostí na Branišovském vrchu je průsečík 50. rovnoběžky a 13. poledníku, který jsme také navštívili. Poté
jsme se vydali poněkud náročnějším
terénem do obce Branišov, kde jsme
si prohlédli památný dub a pomník
z 1. světové války. V nedalekém Nežichově jsme navštívili místní známou
biofarmu Belina a další zastávkou byl

www.marianskelazne.cz

kostel sv. Blažeje, který je kulturní
památkou. Po velkém požáru v roce
1957 začal chátrat a zásluhou místního občanského sdružení Cesta
z města se dnes kostel pomalu vrací do své bývalé podoby. Poslední
krátká zastávka byla v bývalé obci
Dřevohryzy u Teplé, rodišti astronoma Davida. U silnice, přímo naproti bývalé vesnici stojí pomník,
věnovaný právě dr. Davidovi. Turistický pochod provázelo krásné
podzimní počasí a sešlo se na něm
okolo 60 účastníků z Mariánskolázeňska a Tepelska.
Ludvík Poláček

23.11.2018, 17.30
Městké muzeum
Snow Film Fest přináší ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí
produkce.
▪▪ Into Twin Galaxies
Tři dobrodruzi před sebe kladou
nelehký cíl. V mrazivých končinách
Grónska, poblíž Baffinova zálivu, je
dosud neprozkoumaná řeka…
▪▪ In Gora
Být digitálním nomádem je dne
snem spousty mladých lidí. Val
a Tim si ho splnili. Žijí ve žlutém
americkém školním autobusu, který si upravili na pojízdný hostel
a v něm objíždí svět…
▪▪ Frozen Road
Ben Page je muž a cestuje po světě
pouze s pomocí svého kola a zkušeností…
▪▪ Freezing
Když se řekne surfování, většina
z nás si představí písečnou pláž,
moře, slunce, pohodu. Málokdo už
ale spojuje to slovo s arktickou krajinou…
▪▪ Lapin Kulta
Jarda se vydává po stopách své studentské cesty po Laponsku, vyměnil loď za lyže, léto za zimu, plavky
za péřovku…
▪▪ Kámen, nůžky, Vagus
Vrcholový sport je jiný svět. Jsou
to dril, pot, peníze, doping, reklama, média a zase jen tvrdý trénink.
Zbývá mezitím čas na radost z pohybu?
Zdroj: snowfilmfest.cz
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Slevy s Karlovy Vary
REGION CARD

Letohrádek Ostrov: vstup zdarma
Klášterní areál:
vstup zdarma
Stará radnice:
vstup zdarma
www.karlovyvarycard.cz

Už jste navštívili?
Ostrov je město v Karlovarském kraji,
51 km severně od Mariánských Lázní,
na řece Bystřici a na úpatí Krušných
hor. Najdete zde nejen řadu historických budov postavených v románském,
gotickém i renesančním slohu, ale také
ve stylu socialistického realismu.
Dominantou města Ostrov je zrekonstruovaný zámek, který se stal v roce
2014 sídlem městského úřadu. Turisticky atraktivní jsou všechny nově vzniklé
expozice umístěné v zámku. Ve Dvoraně (vnitřní zastřešené nádvoří) najdeme výstavy o historii zámku „Zámecký
areál v proměnách času“ a „Ze skrytých
tajností zámku“ s exponáty nalezenými
v průběhu jeho rekonstrukce. Významná je i expozice, která se věnuje hornictví. V expozici „Šlikové a mincování“ je
vystavena šlikovská stříbrná kazeta,
která byla prohlášena v roce 2015 za
národní kulturní památku.

www.marianskelazne.cz

V Ostrově objevíte osmý div světa
i unikátní sorelu
Součástí zrekonstruované Pohledové
zdi zámku je vyhlídková plošina, která nabízí nádherný výhled na zámecký park a jeho okolí,
Přilehlý zámecký park byl původně
manýristickou zahradou, která byla
svého času nazývána „osmým divem
světa“. Dnešní podoba parku odpovídá přírodně krajinářskému pojetí
zahrady z druhé poloviny 19. století
a postupně probíhá jeho obnova.
V letech 1674–1683 za vlády Julia
Franze vévody sasko-lauenburského
byl postaven v zámecké zahradě
Letohrádek. Roku 1967 se stal pobočkou Galerie umění Karlovy Vary.
V krásných sálech raně barokní budovy si tak můžete vychutnat umění
20. století prezentující sbírky grafických listů a kreseb.
Pravidelně pořádané krátkodobé
výstavy představují autory převážně
současné umění.

Na okraji historické zóny města najdete
rozsáhlý klášterní areál, tzv. Posvátný
okrsek. Tento jedinečný areál postupně
vznikal v 17. století, čítá několik církevních staveb, tou nejstarší je osmiboká
pohřební kaple sv. Anny. Na ni navazuje
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, který je často místem konání mnohých výstav či kulturních akcí, a bývalá
piaristická kolej. V areálu najdete ještě
kaple sv. Floriána a Panny Marie Einsiedelnské.
V bezprostřední blízkosti historického
Ostrova začalo od roku 1947 vyrůstat
zcela nové moderní město. Autorem
a hlavním architektem nového městského celku byl akad. arch. Jaroslav
Krauz. Nové město bylo vybudováno ve
stylu sorela, neboli socialistického realismu, který se řadí mezi nejvýznamnější soubory sorely v České republice.
zdroj: zivykraj.cz, ostrov.cz
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PRAVIDELNÉ AKCE 2019
Leden

Červenec

01.01. 2019

08.–21. 07. 2019

NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA PODHORU

KAPSA PLNÁ POHÁDEK
Divadelní festival pro děti
formou open-air scény.

Přivítání nového roku zimním
turistickým pochodem.

13.07. 2019

SPA RUN
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Běžecký závod pro profesionální i amatérské běžce.

Duben

Srpen

21.04. 2019

12.–15.08. 2019

MARJÁNKOVSKÉ
JARNĚNÍ

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ
SOUTĚŽ FR. CHOPINA

Velikonoční zvyky v podání
folklórního souboru Marjánek.

Soutěž pro klavíristy do 28 let,
pořádaná Chopinovo spol.

30.04. 2019

15.–24.08. 2019

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY

CHOPINŮV FESTIVAL

Mezinárodně uznávaný festival
klasické hudby.

Otevírání provozu Zpívající
fontány po zimní přestávce.

27.–31.08. 2019

Květen
10.–12.05. 2019

MARIENBAD FILM
FESTIVAL

Filmový festival s bohatým
doprovodným programem.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY

Září

Tradiční městské slavnosti se
svěcením pramenů.

19.–22.09. 2019

MARIÁNSKÝ PODZIM

Folklórní festival plný tance,
zpěvu, lidových řemesel a nezapomenutelných zážitků.

24.–26.05. 2019

miniKOK

Multižánrový festival na kolonádě Ferdinandova pramene.

Prosinec
05.–08.12. 2019

Červen
22.–28.06. 2019

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ
VÁNOČNÍ TRH
Adventní festival s bohatým
kulturním programem.

JAZZOVÉ LÁZNĚ

Jazzové koncerty na lázeňské
kolonádě.
více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Další akce naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kalendář akcí
3.11.2018, 21.00
RC Morrison

17.11.2018, 19.30
Společenský dům Casino

BPM FREERIDE - FUNKY
KINGSTON

Concordia Band - 20 let

Taneční kapela z Mariánských Lázní Vás
zve na "Tancovačku roku"!

Oblíbená party, tentokrát se Swamp Safari
6.11.2018, 18.00
Městské muzeum

MILUJU - MALUJU
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Vernisáž výstavy fotografií Pavla Scheuflera, výstava potrvá do 2.12. 2018

11.11.2018, 10.00–20.00
Kolonáda

SVATOMARTINSKÉ
POLÍVKOBRANÍ

Výběr horkých polévek z celého světa i
dalších tradičních i novodobých dobrot
11.11. 2018, 15.00
Městské divadlo

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
8.11.2018, 19.30
Městské divadlo

3. podzimní předplatné

ROZMARNÉ LÉTO

Divadlo Kašpar Praha, režie: Jakub Špalek,
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová, Tomáš Stolařík
9.11.2018, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: HVĚZDY NA DLANI

ABO 4

Veberova brilantní hra je volným
pokračováním slavné hry „Blbec k
večeři“.

Pohádka úsměvnou a zábavnou
formou řeší odvěké "vytahování se
silnějšího na slabšího".
13.11. 2018, 17.30
Městské divadlo

VÝSTAVA VĚNOVANÁ
DIVADLU LIDOVÉ TVORBY
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Vernisáž výstavy

Přímý přenos Královského baletu
Londýn

Hraje Melody trio

AC/DC tribute band
Kontakt:

16.11. 2018, 21.00
RC Morrison

XAVIER BAUMAXA

Recitál oblíbeného písničkáře a
kytaristy

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"

www.marianskelazne.cz

Celovečerní pásmo špičkových
filmů o extrémním lyžování,
zimním lezení, snowbordingu,
snow-kitingu a dalších zimních
radovánkách.

30.11.2018, 19.30
Městské divadlo

PETRA JANŮ
a kapela AMSTERDAM

Vánoční koncert zpěvačky Petry Janů

BAJADÉRA

VEČER FILMOVÝCH
A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ

ŠPEJBL'S HELPRS

SNOW FILM FEST 2018

13.11. 2018, 20.15
Kino Slavia

14.11. 2018, 19.30
Městské divadlo

9.11.2018, 20.00
Klub Na Rampě

23.11.2018, 17.30
Městské muzeum

BRUSLENÍ PRO
VEŘEJNOST
4.11.2018
10.11.2018
11.11.2018
17.11.2018
18.11.2018
Vstupné:

Neděle 15.00 – 16.30
Sobota 16.00 – 17.30
Neděle 15.00 – 16.30
Sobota 16.00 – 17.30
Neděle 13.00 – 14.30
Dospělí: 40,- Kč
Děti 7 - 15 let: 20,- Kč
Senior pas: 20,- Kč

Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00

7

Vernisáž výstavy

DIVADLO LIDOVÉ TVORBY
AMATÉRSKÁ SCÉNA
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Výstava věnovaná Divadlu lidové tvorby
Mariánské Lázně
Doprovodný program:
žáci ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně
Výstava je přístupná každé úterý 14-16 hodin
a v době koncertů a divadelních představení.

TÉMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Prohlídky - listopad
Theodor Lessing a čt 1.11. 2018, Seznamte se s podrobnostmi židovských
Židé v Mar. Lázních
15:30 kořenů v Mariánských Lázních.

Prohlídka po
pramenech III.

Prohlídka centra
města
Putování po
Mariánských Lázní
III.
Slavná milostná
setkání

so 3.11. 2018, Vydejte se s námi poznat ty nejvýznamnější
13:00 prameny.

čt 8.11. 2018, Historická prohlídka města – poznejte nejvý15:30 znamnější místa Mariánských Lázní.

so 10.11. 2018, Vydejte se s naším průvodcem do okolní pří13:00 rody, poznejte krásu okolních lesů, vyjímečně
čistý vzduch a atmosféru počátků lázní.

so 10.11. 2018, Prohlídka města zaměřená na historky o
15:30 zamilovaných párech v Mariánských Lázních.

Theodor Lessing a čt 15.11. 2018, Seznamte se s podrobnostmi židovských
Židé v Mar. Lázních
15:30 kořenů v Mariánských Lázních.
Po stopách
slavných
návštěvníků I.

Prohlídka centra
města
Po stopách
slavných
návštěvníků II.
Slavná milostná
setkání

so 17.11. 2018, Pojďte je s námi prozkoumat sochy, památní15:30 ky a pamětní desky v místech, kde trávili svůj
pobyt slavní návštěvníci Mariánských Lázní.
čt 22.11. 2018, Historická prohlídka města – poznejte nejvý15:30 znamnější místa Mariánských Lázní.

so 24.11. 2018, Pojďte je s námi prozkoumat sochy, památní15:30 ky a pamětní desky v místech, kde trávili svůj
pobyt slavní návštěvníci Mariánských Lázní.

čt 29.11. 2018, Prohlídka města zaměřená na historky o
15:30 zamilovaných párech v Mariánských Lázních.

200,150,180,120,120,60,180,120,200,150,200,150,180,120,120,60,180,120,200,150,-

Prohlídky se liší v závislosti na sezóně, počasí a otevíracích dobách. Nárok na slevu mají děti
od 6-15 let, studenti, držitelé karty ZTP a Senior pasu. Pro malé děti využijte speciální prohlídky z naší nabídky. Uvedené ceny platí na osobu.
www.marianskelazne.cz/prohlidky

Vstupenky lze koupit v infocentru nebo objednat na info@marianskelazne.cz

