
Informace z infocentra
Pamětní list Mariánským Lázním předal předseda senátu

Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně www.marianskelazne.cz le-
tos obhájil 1. místo v soutěži Zlatý erb 2021 v kategorii Města a obce za nejlepší 
turistickou prezentaci. Druhé místo obsadily Františkovy Lázně a Karlovarský 
kraj tak zabral hned dvě příčky v dané kategorii. Pro třetí místo si přijelo město 
Tábor.
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Během slavnostního ceremoniálu a se-
tkání v Rytířské síni Valdštejnského pa-
láce, v sídle Senátu PČR, úspěšní soutěží-
cí 23  ročníku soutěže Zlatý erb převzali 
19  října z rukou předsedy Senátu pana 
Miloše Vystrčila pamětní listy 
Ve svém úvodním slovu pan předseda 
připomněl, že sám profesně registroval 
první ročníky této soutěže, která vý-
znamně přispívá k elektronizaci veřejné 

správy  Zdůraznil také další možnosti 
rozvoje, především v oblasti elektro-
nických služeb, které výrazně zkvalitní 
komunikaci mezi občany a obecními či 
městskými úřady 
Po společném přípitku si zástupci oce-
něných obcí a měst měli možnost pro-
hlédnou vybrané prostory reprezenta-
tivního sídla Senátu 

Jak se vydařila letní sezóna 
v Mariánkách?
Přestože se v kalendáři objevil již listo-
pad, nemáme zatím k dispozici oficiál-
ní statistická data návštěvnosti za tře-
tí čtvrtletí roku 2021. Pojďme se tedy 
zatím podívat na první pololetí. 

V prvním polovině roku 2021 eviduje-
me i nadále rapidní pokles návštěvnos-
ti proti minulým letům  Hostů přijelo 
o 60% méně než v minulém období (KV 
kraj -93 %) a stejná čísla najdeme u po-
ložky přenocování  Průměrná délka po-
bytu se pohybuje v rozsahu 5 nocí, resp  
5,8 nocí v lázeňských zařízeních  Do 
Mariánských Lázní přijelo 23 712 hostů 
a strávili zde 118 517 nocí  
Z 87 % přijeli hosté z České republiky  
Zbývajících 8 % tvořili zejména Němci, 
Slováci, Poláci a Rakušané  Průměrná 
délka pobytu zahraničních hostů byla 
průměrně 3,2 noci 

Pokračování na další straně >>>
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http://www.marianskelazne.cz


Statistiky
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REZIDENTI / NEREZIDENTI - 1. pololetí 2020/2021

PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU - Mariánské Lázně 2000 – 2021

*průměrná délka pobytu roku 2021 je pouze za 1. pololetí

PŘÍJEZDY DO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 2000 – 2021

*rok 2021 pouze za 1. pololetí

Statistiky návštěvnosti města a Městského infocentra naleznete na webu: www.marianskelazne.cz/pro-media/

https://www.marianskelazne.cz/pro-media/
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Vzdělávání pracovníků TIC v Karlovarském kraji

KIS Mariánské Lázně s.r.o. jako zástupce rady A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center) v Karlovar-
ském kraji uspořádal v září a říjnu sérii vzdělávacích seminářů pro pracovníky turistických informačních center 
v regionu. 

Vzdělávacích seminářů na téma Komu-
nikační, prezentační a obchodní do-
vednosti, Moderní trendy v cestovním 
ruchu a Znalost regionu, jeho památky 
a významná místa se zúčastnilo celkem 
45 řadových i vedoucích pracovníků in-
focenter  
Přednášejícími byli lektoři z Vysoké 
školy obchodní v Praze, která je záro-
veň čerstvým partnerem společnosti 
KIS a cestovní agentura Drexler, která je 
partnerem již dlouholetým 
Semináře se setkaly s velmi pozitivním 
ohlasem všech účastníků  Děkujeme 
A T I C  ČR za finanční podporu, pracov-
níkům TIC za účast a lektorům za skvělé 
přednášky  Těšíme se na pokračování 
v dalším roce 



Slavná výročí - listopad
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180 let od narození krále Edwarda VII. a 105 let od úmrtí císaře Františka Josefa I.
21. listopadu si připomeneme 105 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. a  9. listopadu  180 let od narození krále 
Edwarda VII. Není asi významnějšího setkání, než těchto dvou monarchů, které by si Mariánské Lázně tak považo-
valy a připomínaly.

Ačkoliv anglický král jezdil do Marián-
ských Lázní pravidelně, pro Františka 
Josefa to byla  druhá návštěva vyhláše-
ných lázní  První podnikl ještě jako arci-
vévoda se svou družinou 
Setkání monarchů se uskutečnilo na 
popud Vídeňského dvora  Nelíbilo se, 
že anglický král Edward VII  jezdí do 
Mariánských Lázní a přitom nevykonal 
žádnou oficiální návštěvu u panovníka 
ve Vídni  Šlo o to, aby čtyřiasedmdesá-
tiletý císař František Josef I  nemusel jet 
přes moře do Anglie, necítil se již zcela 
zdráv  Císařova návštěva byla určena na 
16  srpna 1904  Ve městě nastalo velké 
vzrušení a byly připravovány uvítací 
osIavy  Město vypracovalo detailní pro-
gram slavnostního přijetí a oslav, které 
byly předloženy císařskému ceremo-
niáři Nepálkovi, aby posoudil situaci 
a rozhodl o tom, kde bude císař bydlet  
Nepálka zvolil pro císaře vilu Luginsland 
(dnes vila Lil), kterou daroval městu 
zdejší milionář Max Halbmayr pro ná-
vštěvy korunovaných hlav  
Dne 9  srpna 1904 přijel král Edward 
VII  na léčení a o týden později očeká-
val císaře  Mezitím město činilo vše, aby 
mohl být císař přijat se všemi poctami  
Vídeňský architekt Arnold Heymann 
byl pověřen provedením úprav města 
u příležitosti setkání  Ačkoliv šlo o ča-
sově omezené dílo, stalo se nejzdařilejší 
slavnostní úpravou města v jeho historii  

Vlak s císařem přijel 16  srpna 1904 ve 
14:30 hodin  Král v rakouské maršál-
ské uniformě pozdravil na nádraží cí-
saře, oblečeného naopak do uniformy 
anglického maršála, nato byly vzájem-
ně představeny družiny obou panov-
níků a přijímací výbor  Císař a král na-
stoupili do společného kočáru a vydali 
s k hotelu Weimar (dnes Kavkaz)   Po 
uvítání se císař odebral do vily Lil, kde 
ho za deset minut poté navštívil král 
Edward 
Slavnostně oděné město působilo 
impozantně  Od nádraží až k hotelu 
Weimar stál špalír 111 spolků veterá-
nů a střelců z celých západních Čech, 
všechny městské spolky mariánsko-
lázeňské, hasičstvo ze širokého okolí 
a žactvo Mariánských Lázní  Za nimi 
pak obyvatelstvo Mariánských Lázní 
a lázeňští hosté 
Odpoledne v 16 hodin se konalo 
v kursálu (dnes Casino) slavnostní 
přijetí vyslanců, diplomatů, západo-
české šlechty, duchovenstva, zástupců 
města, okresů, obcí, lékařů, učitelstva, 
zástupců Červeného, Bílého a Zelené-
ho Kříže, veteránů, starých válečníků, 
střelců, hasičů a představitelů různých 
spolků  Na úvod pronesl císař krátkou 
řeč a informoval se o poměrech v Ma-
riánských Lázních a okolí 
Kolem 18 hodiny podnikli panovníci 
okružní jízdu od hotelu Weimar ke Kří-

žovému prameni, k Lesnímu prameni, 
na náměstí Františka Josefa I  k Novým 
lázním, a pak vzhůru lesem k hotelu Kra-
konoš  Poté se vrátili do hotelu Weimar 
na slavnostní hostinu  Po třetím chodu 
připil král na zdraví císaři, při tom za-
zněla hymna  Císař odpověděl přípitkem 
na zdraví anglickému králi a zazněla an-
glická hymna 
Večer bylo město slavnostně osvětleno, 
zvláště pavilón před vilou Luginsland, 
kde zářila koruna císařská mnohoba-
revnými žárovkami jako drahokamy 
v císařské koruně  V parku pod vilou pak 
zářily stovky žárovek ve tvaru císařova 
jména  Druhý den v 7 hodin ráno odjíž-
děl císař do Karlových Varů  Dva místní 
spolky mu vytvářely špalír na cestě smě-
rem k nádraží   Na zpáteční cestě do Víd-
ně přes Mariánské Lázně se ještě jednou 
zastavil na nádraží a setkal se naposledy 
s anglickým králem Edwardem 
Nyní setkání monarchů připomínají sou-
soší v centru města  Autorem sousoší je 
sochař Albert Králiček, který vychází ze 
skic a původního návrhu akademického 
sochaře Vítězslava Eibla  Sochy byly od-
lity ve slévárně HVH Horní Kalná  Sou-
soší nechalo zhotovit město Mariánské 
Lázně 

zdroj: hamelika.czzdroj: hamelika.cz



Dnes již téměř zaniklá osada Ryžovna 
byla ještě před necelým stoletím živou 
obcí s téměř sedmdesáti domy a vlast-
ním pivovarem. Tradici vaření piva 
se tady snaží obnovit majitelé stejno-
jmenného pivovaru, kteří si pro své 
podnikání vybrali jednu z mála docho-
vaných budov, bývalou školu.

"Pivovar na Ryžovně se zrodil z kombi-
nace vášně pro domácí vaření piva a lás-
ky ke Krušným horám  Když lyžárna na 
Božím Daru přestala pro domácí výrobu 
piva stačit a budova bývalé školy na Ry-
žovně se objevila v nabídce realit, bylo 
rozhodnuto," přibližuje krátkou historii 
majitel Pivovaru Ryžovna Jaroslav Dvo-
řák 
Svým hostům nabízí tři základní druhy 
piv, žitný 8° Školák, polotmavý 13°Rapl 
a, jak sami nazývají, vlajkovou loď, spod-
ně kvašený český ležák 12°Boží Dar  

Už jste navštívili?
Útulná restaurace v prvním patře má v 
nabídce kromě piv také tradiční kruš-
nohorská jídla 
"Hosté restaurace si mohou vybírat 
z pestrého jídelního lístku, který pra-
videlně obměňujeme  V nabídce je vše, 
od polévek přes předkrmy, hlavní jídla 
až po dezerty  Převážně se držíme od-
kazů české a speciálně krušnohorské 
kuchyně  Vyhledávané je naše pomalu 
pečené trhané vepřové, výtečný bo-
růvkový koláč nebo domácí medový 
čaj  I proto dává návštěva Ryžovny 
smysl i těm, kdo o sobě netvrdí, že jsou 
horalé nebo sportovci," dodává majitel 
Ryžovny 
Ta navíc svým hostům umožňuje od 
jara do podzimu občerstvení ve ven-
kovním stánku  V létě zde plánují zpro-
voznit gril a rozšířit tak nabídku re-
staurace o pokrmy připravené venku 

zdroj:  ryzovna.czzdroj:  ryzovna.cz
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Pivovar na Ryžovně

Kontakt
Pivovar Ryžovna s r o 
Ryžovna 77
362 62 Boží Dar

Telefon: +420 727 876 835
E-mail: pivovar@ryzovna cz
Web: www ryzovna cz
GPS: 50 4052200N, 12 8346492E
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27.11.2021 – 28.11.2021
Hlavní kolonáda

Mariánskolázeňský  
vánoční trh 2021
Sváteční trhy s pravou adventní atmo-
sférou budou probíhat každý adventní 
víkend  Těšit se můžete na Slavnostní 
rozsvěcení stromečku, Mikulášskou 
nadílku, Zlatou neděli 

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

11.11.2021, 19.30
Městské Divadlo

Halina Pawlovská: 
Manuál zralé ženy
Není nic špatného na tom být zralá 
žena, i když slovo "zralá" spíš připo-
míná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho 
zkonzumovat… Zralost je báječná, ale 
může mít i negativní stránku 

více informací ZDE

4.11.2021, 15.00
Sraz: Infocentrum

Dušičková prohlídka
Památku zesnulých uctíme návštěvou 
městského hřbitova, kde jsou docho-
vány architektonicky cenné náhrobky 
rodin ze zlaté éry Mariánských Lázní, 
lékařů, starostů, stavitelů, hoteliérů, od 
Václava Skalníka až po Josefa Schaffera  
Pojďte zavzpomínat a společně zapálit 
svíčky na opuštěných hrobech 

více informací ZDE

9.11.2021, 19.00
Na Rampě - D-Club Live Stage

HateFree Stage: Stand-up 
Comedy night
V úterý 9  listopadu od 19:00 pro-
běhne v mariánskolázeňském klubu 
Na Rampě večírek nekorektního 
humoru HateFree Stage 

více informací ZDE

19.11.2021, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: Soul Stars Symphony
Ray Charles, Stevie Wonder, Aretha 
Franklin, Michael Jackson a další
v podání Jazz Fancies Milana Krajíce 
a 4 pěveckých sólistů za doprovo-
du Západočeského symfonického 
orchestru 

více informací ZDE

ABO 4

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/marianskolazensky-vanocni-trh-2021/3734/?dateId=19887
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/prachy-jako-by-z-nebe-padaly/3611/?dateId=19277
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/architektura-v-prubehu-stoleti-aneb-co-nam-zbylo-po-predcich/3135/?dateId=19897
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/hatefree-stage-stand-up-comedy-night/?dateId=19784
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/kouzelnik-s-klarinetem/3674/?dateId=19516


1. Adventní prohlídka so 27.11. 2021 13:30 130,-
Historická prohlídka města trochu jinak.

Po stopách slavných so 20.11. 2021, 13:30 130,-
návštěvníků II.
Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.

Božský J.W. Goethe so 13.11. 2021, 13:30 130,-
Vstupte do přírodních scenérií, která na procházkách navštívil J.W.Goethe.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Dušičková prohlídka čt 04.11. 2021, 15:00 130,-
Pojďme zavzpomínat a uctít památku nejen zakladatelů lázní.

Slavná milostná setkání čt 18.11. 2021, 15:30 130,-
Prohlídka zaměřená na historky o slavných zamilovaných párech.

Po stopách spisovatelů aneb čt 11.11. 2021, 15:30 130,-
mariánskolázeňská múza
Po stopách nejslavnějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.

Prohlídka centra města čt 25.11. 2021, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Vstupenky lze koupit v turistickém informačním centru nebo na www.marianskelazne.cz/prohlidky

Sraz vždy v Turistickém informačním centru, Poštovní 160/17 (Hlavní pošta), tel. 777 338 865.

ZDARMA S
KARTOU

Nárok na slevu 10%mají děti od 8 -15 let (do 7 let zdarma), studenti s platným průkazem,
držitelé karty ZTP a držitelé Senior karty. Držitelé Karlovy Vary REGION CARD mají prohlídku zdarma.

Uvedené ceny platí na osobu.

LISTOPAD 2021

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Tajemství smrti so 06.11. 2021, 13:30 130,-
Theodora Lessinga II.
Prohlídka zaměřená na historii židovské komunity v ML.
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pátek 12. listopadu 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin 

 

KOUZELNÍK S KLARINETEM 
ABONENTNÍ KONCERT ABO 7 - NAHRAZENÝ TERMÍN  

 

NAHRAZENÝ KONCERT ZE SEZÓNY „HUDBA LÉČÍ“ – původní termín 19. 2. 2021 
 

 
Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie – předehra – fantazie pro velký orchestr 

Carl Maria von Weber: Koncert pro klarinet č. 2 Es dur op. 74 
Robert Schumann: Symfonie č. 3 Es dur „Rýnská“ op. 97 

 
 ŘADA AB 

klarinet – Milan Řeřicha 
dirigent – Jan Mikoláš 

 
 
 

pátek 19. listopadu 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin 
 

SOUL STARS SYMPHONY 
ABONENTNÍ KONCERT ABO 4 - NAHRAZENÝ TERMÍN  

NAHRAZENÝ KONCERT ZE SEZÓNY „HUDBA LÉČÍ“ – původní termín 6. 11. 2020 
 

 
Ray Charles, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Michael Jackson a další 

v podání Jazz Fancies Milana Krajíce a 4 pěveckých sólistů za doprovodu ZSO 
 

dirigent – Martin Peschík 
 ŘADA A 

 
 
 
 
 
 
 

            změna programu vyhrazena! 
 
 

 
 

Západočeský symfonický orchestr o.p.s., Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně, tel: 354 622 141, zso@zso.cz 
www.zso.cz 

 

 
 


