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Víte, že...

Nový průvodce městem v jazykových mutacích

Je to 270 let od doby, kdy mladý
klášterní lékař Johann Josef Nehr
poprvé navštívil zdejší Údolí pramenů. Byl jmenován klášterním ordináriem a opat mu svěřil úkol pečovat o léčivé vody v Údolí pramenů.

Infocentrum města Mariánské Lázně vydalo v roce 2018 nového průvodce
městem ve formátu A5, který turistům představuje možnosti, jak strávit čas v
Mariánských Lázních. Letos, za podpory města Mariánské Lázně, byly vydány
také jazykové mutace tohoto průvodce včetně francouzštiny a polštiny.
Turisté, ale i místní, najdou v průvodci
zajímavé tipy na různě dlouhý a různě
tematicky zaměřený pobyt v Mariánských Lázních. Inspirovat se mohou rodiny s dětmi, cyklisté, lyžaři, milovníci
památek, přírody i kultury. V průvodci
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je také mapa s vyznačením hlavních
cílů a vycházkových tras. Všechny průvodce lze získat v infocentru
v domě Chopin, případně si je stáhnout na oficiálním webovém portále
www.marianskelazne.cz.

Kdo byl Johann Josef Nehr?
Byl to český klášterní lékař a zakladatel Mariánských Lázní jako
lázeňského města.
Nehr studoval na pražské Karlově
univerzitě, kde v roce 1778 promoval. V roce 1779 začal působit jako
klášterní lékař v premonstrátském
klášteře v Teplé. Tehdy přesvědčil
opata tepelského kláštera Karla
Kašpara Reitenbergera, aby spolu
s několika svými spolubratry zkusil
lázeňskou kúru. Nehr totiž zjistil,
že pokud je mariánskolázeňská kyselka podávaná v malém množství
vícekrát během dne, pak zklidňuje trávení a přidává i chuť k jídlu.
Navíc také provedl chemickou analýzu, na jejímž základě se rozhodl
pro využití zdejší vody k léčebným
procedúrám.
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Informace z infocentra
Mariánské Lázně mají nové informační značení
Projekt „Vybudování nového informačního značení města Mariánské
Lázně a okolí“ byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem
projektu bylo zkvalitnit systém informačně navigačního značení ve městě
a usnadnit všem návštěvníkům orientaci a pohyb po městě. Vyřešil se
dlouhodobý problém s dosluhujícími,
špatně čitelnými a nepřehlednými
orientačními cedulemi.
V rámci projektu byla vybudována kvalitní síť informačně orientačního značení nejen pro pěší, ale i pro motoristy.
Celkem bylo umístěno 42 ks směrových
sestav s navigačně orientačními tabulemi pro pěší a 100 ks navigačně směrových sestav s tabulemi pro motoristy. Byl
proveden pečlivý výběr nejzajímavějších
turistických cílů a nejdůležitějších míst-

ních cílů. V rámci projektu vychází také
nový propagační materiál, který bude k
dispozici v infocentru a dalších veřejných místech. Nový systém bude slavnostně otevřen 14. listopadu v 15 hodin

před budovou Turistického informačního centra v domě Chopin na Hlavní třídě. Po úvodním slově představitelů města
proběhne procházka městem s průvodcem. Všichni jste srdečně zváni.

Den boje za svobodu a demokracii
Mariánské Lázně si v listopadu připomenou Den boje za svobodu a demokracii. Do akce se zapojilo Městské muzeum,
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Západočeský symfonický orchestr, KIS Mariánské Lázně s.r.o. a řada sponzorů.

Vernisáž výstavy „Mariánské Lázně 1989:
30leté vzpomínky“ v muzejní Galerii Goethe proběhne již 5. listopadu v 18 hodin.
Výstava zachycuje na fotografiích Mariánské Lázně okolo roku 1989 a ukazuje
na proměny města za uplynulých 30 let
svobody. Výstavu obohatí medailonky
pamětníků spolku Post Bellum a je možné ji navštívit do 1. 12.2019. Na podporu natáčení dalších příběhů proběhne
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finanční sbírka spolku Post Bellum ve
dnech 1.11 – 11.11.
11. listopadu v 15 hodin u příležitosti
Dne veteránů a konce 1. světové války zavzpomínáme na padlé mariánskolázeňské občany. Akce se koná na
Symbolickém hřbitově v Geologickém
parku.
Dne 15. listopadu od 14 do 17 hodin
se můžeme těšit na vystoupení žáků

Základní umělecké školy F. Chopina.
Své umění nám předvede Folklorní soubor Rozmarýnek, NBS – jazzové combo
(Nothing But Saxophones) a Dechový
orchestr mladých s mažoretkami. Den
bude zakončen koncertem Západočeského symfonického orchestru v 19,30
hodin ve Společenském domě Casino.
Na programu budou rockové hity Led
Zeppelin, Queen, Blue Effect, Metallica.
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Karlovarský kraj poprvé hostí Olympiádu dětí a mládeže
V roce 2020 Karlovarský kraj poprvé přivítá Olympiádu dětí a mládeže. Začne 19. ledna v 15:00 a bude trvat do 24. ledna
v 18:00. O pořadatelství 9. ročníku zimní verze se podělí města Karlovy Vary, Cheb, Jáchymov, Ostrov nad Ohří, Boží Dar
a Mariánské Lázně. Vedle tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, alpské lyžování či biatlon, se kraje utkají také
v šachu nebo umělecké soutěži v hraní na klávesové nástroje. Slavnostní zahájení bude hostit karlovarská KV Arena.
Vítězové jednotlivých disciplín zimní
olympiády dětí a mládeže, která odstartuje v Karlovarském kraji v lednu 2020,
se mají na co těšit. Medaile za jejich výkony totiž nebude jen tak ledajaká. Půjde o unikátní porcelánový výtvor z dílny
karlovarské výtvarnice a umělkyně Lenky Sárové Malíské, jež navrhla grafickou
podobu tohoto ocenění. Materiál ke zhotovení medaile tak bude vycházet z tradic
regionální výroby porcelánu a medaile
sama bude díky svému preciznímu provedení plnohodnotnou paralelou medailí
olympiád pro dospělé sportovce.
Pro všech 12 olympijských zimních sportů dodala oficiální porcelánové medaile
společnost Thun 1794. „Tvar medaile
plně respektuje vítězný návrh grafiky pro
Olympiádu dětí a mládeže, zároveň však

vyzdvihuje přednosti porcelánu - materiálu, který je u nás v regionu více než
doma již po staletí. Jedná se o unikátní
porcelánový solitér, který důstojně splňuje ta nejvyšší kritéria,“ popsala Martina Kosová ze společnosti Thun 1794.

Pro mladé závodníky porcelánka Thun
1794 kromě medailí z "bílého zlata" - jak
se s oblibou porcelánu říká - připravuje
i porcelánové poháry. Vedle moderních
medailí jsou naopak poháry velmi tradiční v klasickém provedení.

CzechTourism chystá výzvu pro partnerství eventů 2020

Fórum cestovního ruchu

Česká centrála cestovního ruchu se i letos stane partnerem kulturních, sportovních, gastronomických či společenských eventů, které mají silný potenciál
pro cestovní ruch. Žádat o partnerskou spolupráci bude možné na stránkách
agentury v průběhu listopadu 2019.

Devátý ročník konference Fórum cestovního ruchu s podtitulem "Inovace
v cestovním ruchu" se uskuteční ve
dnech 28. – 29. listopadu 2019 v prostorách hotelu Courtyard v Brně.

Kritéria hodnotícího formuláře budou
opět zohledňovat např. návštěvnost akce,
či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet
domácích i zahraničních návštěvníků,
nabízené obsahové materiály a jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů či
soulad s marketingovým plánem Vlády
ČR a agentury Czechtourism.
V následujících měsících proběhne na
základě těchto jasně stanovených kritérií
hodnocení došlých žádostí a případnému
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projednávání podmínek partnerství.
CzechTourism následně monitoruje
přínos dané akce pro cestovní ruch,
danou destinaci či region i efektivitu
vynaložených prostředků.
Termín zahájení pro podání žádostí
prostřednictvím formuláře bude uveden na webu www.czechtourism.cz a to
včetně termínů ukončení podávání žádostí.
Zdroj: CzechTourism

Příspěvky se budou dotýkat zejména témat zaměřených na využití inovativních
technologií, digitálních fenoménů a marketingových poznatků v managementu
a marketingu turistických destinací.
Workshopy budou zaměřeny na využití business inteligence pro analýzu dat
a podporu strategického rozhodování
destinačních manažerů a také na problematiku veřejné podpory.
Zdroj: COT
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Snow Film Fest 2019
Celovečerní pásmo filmů o zimních
sportech a dobrodružstvích tradičně zavítá do Městského muzea v Mariánských Lázních v pátek 22.11. od
17.30 hodin.
Na své si přijdou milovníci extrémních
zážitků, čerstvého prašanu, arktické pustiny i sportovní fanoušci.
Snow Film Fest je svým rozsahem největší akcí svého druhu v ČR. V programu
naleznete 6 pečlivě vybraných filmů – finalisté ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce.
Queen Maud Land
Země královny Maud, skalnatá část Antarktidy, úchvatně krásné, ale také chladné a vzdálené oblasti světa která je i přes
to vyhledávaným místem pro extrémní
expedice. Skupina elitních horolezců se
vydávají zdolat monumentální skalní
věže vystupující z této nehostinné zmrzlé
pustiny.
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Surfer Dan
Dan pro své surfování nepotřebuje oceán, písek ani slunce. Pro surfování najde vše potřebné v ledových vlnách Hořejšího jezera v Michiganu uprostřed
třeskuté zimy. Pro většinu se to zdá
jako ta nejméně atraktivní destinace k
surfování, ale pro Dana je to vše o tom,
jak to vnímáte.
Onekotan
V Tichém oceánu je ostrov. Na tom
ostrově je jezero a uprostřed něj ční k
nebi vrchol. Ostrov se jmenuje Onekotan a vrchol jméno nemá. Kdo ví, proč
Matthiase Haunholdera pohání touha
sjet vrchol této sopky na lyžích.
Střípky ze života horolezce
Míra Šmíd fenomenální dobrodruh,
přáteli přezdívaný Lanč. Samorost pocházející z Police nad Metují je nejen
v Českém okruhu horolezců známý
především pro své sólové výstupy a založení MHFF v Teplicích nad Metují.

Ochutnejte kapku ze života a díla lezce
na písku, horolezce v evropských horách
i světových velehorách.
Ice and Palms
Dva přátelé zcestovali svět za mnoha
horskými dobrodružstvími a během lyžování ve vzdálených oblastech se v jejich
myslích zrodil nápad. Mise zní: na kole
napříč alpy a sjet ty nejvíce ikonické horské svahy jaké po cestě uvidí. Motor není
povolen.
Můj Svět
Nahlédněte do světa extrémního sportovce Jana Venci Franckeho. Svět, celek
přírody, věcí, míst a událostí, které jsou
nám přístupné skrze smysly, zkušenosti,
rozum a emoce. Náš jeden svět má více
jak sedm a půl miliardy různých světů
a pohledů na něj. Vencův svět je jeden z
nich. A možná, že zrovna jeho svět, může
inspirovat i ten váš.
snowfilmfest.cz
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Už jste navštívili?
Přijďte navštívit hrad Seeberg, často
nazývaný Ostroh. Najdete jej několik
kilometrů západně od Františkových
Lázní. Dnešní podobu hradu tvoří románský a gotický palác, které doplňuje renesanční křídlo s krásnou arkádovou chodbou. Zajímavý zážitek
nabízí i vstup do sklepních prostor
hradu.
Seeberg patří mezi nejstarší hrady na
Chebsku. Byl postaven během německé
kolonizace Chebska na konci 12. století
některým z nesvobodných služebníků císaře Friedricha Barbarossy tzv. ministeriálů. Po připojení k Čechám věnoval Karel
IV. hrad roku 1349 městu Cheb. Dnes patří Seeberg Františkovým Lázním.
Hrad Seeberg nacházející se přibližně
5 km západně od Františkových Lázní
je jedním z hrstky zachovaných ministeriálních v Česku a jako jediný z nich
slouží výlučně muzejním účelům. Svým
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Hrad Seeberg, nazývaný Ostroh
návštěvníkům nabízí rozsáhlé exposice
presentující dějiny hradu, vývoj interiérů a nábytkové tvorby 19. století (empír, biedermeier, druhé rokoko, novorenesance, novogotika, chippendale),
slavný chebský intarsovaný nábytek
a historii výroby porcelánu v západních
Čechách. Prostory hrázděné barokní
stodoly, kolny a věžového špejcharu
v předhradí jsou naopak věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům
chebského venkova v 19. století. V létě
hrad Seeberg pravidelně ožívá při dnes
již tradičním Historickém jarmarku či
roku 2015 poprvé uspořádaném Festivalu vína. Ke zdejšímu programu patří
každoročně též koncerty nejrůznějších
žánrů a tematická odpoledne pro děti
i dospělé.
Navštivte expozice na hradě:
▪▪ Goethe a jeho lásky - galerie 26 obrazů s životopisem básníka a portréty
všech jeho lásek

▪▪ Chebský kat Karel Huss - mučírna, katovna - expozice představuje chebského
kata Karla Hussa, velice inteligentního
sběratele, kronikáře, spisovatele a básníka, který ve své katovně u chebského
hradu otevřel první muzeum v kraji.
Vedle jeho životopisu si můžete prohlédnout katovnu-muzeum, mučírnu
a Husa při vykonávání jeho katovského
řemesla v nově zpřístupněném sklepení
hradu.
▪▪ Zbrojnice
▪▪ Hradní Hrátky - expozice pro pro malé
návštěvníky.
Otevírací doba: Denně
březen
10:00 - 16:00 hodin
duben
10:00 - 17:00 hodin
květen – září
0:00 - 18:00 hodin
říjen
10:00 - 17:00 hodin
listopad
10:00 - 16:00 hodin
zdroj: www.seeberg.cz
www.kudyznudy.cz
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Další akce naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kalendář akcí

1.11.2019 19:30
Společenský dům Casino

ABO

ZSO: „HVĚZDY V LÁZNÍCH“

Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“, Symfonie
č. 8 F dur op. 93
Klavír – M. Kasík, Dirigent – M. Roháč
1.11.2019 19:30
Městské Divadlo

BESÍDKA ROKU 2019

Divadlo Sklep Praha
Besídka stále stejná a vždycky jiná

2.11.2019 15:30
Sraz: Turistické informační centrum

SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
Tematická komentovaná prohlídka
5.11. – 1.12. 2019
Městské muzeum

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1989:
30leté vzpomínky
Výstava fotografií

6.11.2019 19:30
Městské Divadlo

HUDBA PROMENÁD

Slavné árie z operet, valčíky, předehry
a populární melodie

11.11.2019 19:30
Městské divadlo

PŘEDPLATNÉ

VELETOČ

Divadlo Kalich Praha,
režie: Šimon Caban
12.11.2019 17:00
Kino Slavia 3D

TINTORETTO REBEL Z BENÁTEk

Umělecký dokument, Itálie, 2019, 95
min., přístupný, titulky

ROCK in SYMPHONY „Marešová –
Yasinski – RAZAM“
16.11.2019 21:00
Rockový klub Morrison

Sametový rock´n´roll

Rockabilly & psychobilly v podání
špičkových pražských kapel Twisted
Rod a The Rocket Dogz.
19.11.2019 19:30
Městské divadlo

NALEVO OD VÝTAHU

VIVAT MOZART

RYTMUS V SRDCI

8.11.2019 19:30
Městské Divadlo

Západočeský symfonický orchestr
Kontakt:

20.11.2019 19:30
Městské divadlo
irská taneční show

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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Koncertní film, Velká Británie, 2019,
95 min., přístupný
21.11.2019 15:30
Sraz: Turistické informační centrum

SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
Tematická komentovaná prohlídka

KONCERT PRO
DEMOKRACII

Tematická komentovaná prohlídka

PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA

DEPECHE MODE:
SPIRITS IN THE FOREST

15.11.2019 19:30
Společenský dům Casino

francouzská situační komedie
Režie: Petr Svojtka, hrají: Roman
Vojtek, Lenka Zbranková, Jiří
Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana
Tabrea, Vilém Udatný,...

7.11.2019 15:30
Sraz: Turistické informační centrum

21.11.2019 19:30
Kino Slavia 3D

22.11.2019 17:30
Městské muzeum

SNOW FILM FEST 2019

Filmový festival o extrémních zimních sportech.

22.11.2019 19:30
Společenský dům Casino

ABO

ZSO: „HVĚZDY V LÁZNÍCH“
SORGENTI QUINTETT
27.11.2019 17:00
Kino Slavia 3D

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Komedie, ČR, 2019, 110 min., přístupný
27.11.2019 19:30
Městské Divadlo Mariánské Lázně

SPIRITUÁL KVINTET

Koncert nejznámější folkové skupiny

Provozní doba

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

Každý
čtvrtek
a sobotu
▪ Prohlídky centra města,
▪ prohlídky po pramenech,
▪ po stopách slavných návštěvníků,
▪ slavná milostná setkání,
▪ Theodor Lessing a Židé v ML,
▪ architektonické prohlídky,
▪ sportovní prohlídky,
▪ dětské prohlídky,...

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

Vstupenky lze koupit
v infocentru nebo online na
vstupenky.marianskelazne.cz

www.marianskelazne.cz/prohlidky

