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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Od čtvrtka 07. 12. 17 až do neděle  
10. 12. 17 se mariánskolázeňská kolo-
náda promění v adventní tržiště a kul-
turní centrum.
Samozřejmostí této akce jsou prodejní 
stánky s rozmanitým zbožím vánoční 
tématiky a ukázkami řemesel. Návštěv-
níci budou mít možnost nakoupit dár-
ky, ochutnat  různé speciality, svařené 
víno, punče, horkou medovinu a další 
dobroty. Organizátoři této akce i pro le-
tošní ročník nachystali bohatý, divácky 
zajímavý a vkusný program pro všech-
ny věkové skupiny. Během čtyř dnů se 
na kolonádě vystřídá několik set zpěvá-
ků, hudebníků, tanečníků, divadelníků  
a akrobatů.  Pro dětské návštěvníky 
bude k dispozici zdarma kolotoč a v od-
poledních hodinách výtvarná dílna.

Druhý adventní víkend patří již tradičně Mariánskolázeňskému vánočnímu trhu

Infocentrum je v prosinci otevřené denně od 9 do 18 hodin.  
Jinou otevírací dobu máme pouze v těchto dnech:

24. – 25.12. zavřeno
26.12.   14.00 – 17.00 hodin
31.12.   09.00 – 15.00 hodin
1.1. 2018  14.00 – 18.00 hodin
2. – 4.1. 2018 zavřeno(inventura)

O zahájení, které proběhne ve čtvr-
tek 07. 12. 17 v 17 hodin, se postará 
dětský pěvecký sbor Canzona a akro-
baté Žongléros Ansámbl. Ti do svého 
programu zapojí chůdaře, vzdušnou 
akrobacii na speciální konstrukci 
a pro mariánskolázeňský vánoční 
trh nachystají originální představe-
ní, během něhož se rozsvítí vánoční 
strom. Po tomto slavnostním aktu 
kolonádu rozezvučí kladenská kape-
la Zrní, která vyrazila nedávno na své 
turné k nové desce Jiskřící. Celého 
zahájení se zúčastní i Rádio Blaník, 
které si naplánovalo v našem městě 
vánoční Road Show.

Po pěti letech se do Mariánských Lázní 
vrátí vokální kapela Yellow Sisters. Ty 
své řady rozšířily hlavně o děti, a to jak 
vlastní, tak vypůjčené. Nový program 
pro děti a dospělé Zvěřinec představí 
v pátek dopoledne. Večerní program 
okoření brněnská skupina Jablkoň, 
která v nedávné době oslavila 25. na-
rozeniny. Během sobotního dne se na 
krytém pódiu vystřídá několik sborů, 
souborů nejen z Mariánských Lázní, 
ale například i z Chrudimi a Českých 
Budějovic. Večer zazní známé i nezná-
mé blues - rockové melodie v podání 
Mustang Bluesride a Stan & Tonny Re-
vival band.
V neděli odpoledne přenese návštěvní-
ky trhu do 20. – 30. let minulého století 
swingové trio Sestry Havelkovy s hudeb-
ním doprovodem. Celý program zakončí 
Diva Baara, což je pseudonym zpěvačky, 
textařky a autorky písní Báry Vaculíko-
vé, členky Yellow Sisters a dcery Petry 
Černocké, která pokřtila minulý víkend 
své sólové elektro swingové album.
Program ke stažení naleznete ZDE

Otevírací doba infocentra během prosince a svátků

http://www.marianskelazne.cz
https://www.marianskelazne.cz/homepage/marianskolazensky-vanocni-trh/
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Informace z infocentra

Česká republika  
zpívá koledy 
13.12. 2017, 17.45 
Hotel Krakonoš
Přijďte pobýt, zazpívat si a ochutnat 
teplou medovinu, svařené víno či čaj. 
Sejdeme se ve středu 13. prosince  
v 17.45 hodin u betléma hotelu Kra-
konoš v Mariánských Lázních, aby-
chom si nejen společně zpívali, ale 
prožili i příjemný adventní čas.
Akci "Česká republika zpívá koledy", 
organizují regionální noviny "Deník" 
po celé České republice již posedmé. 
Koledy, které bude tento den zpívat 
celé Česko, všichni dobře známe. Za-
zpíváme si pět velmi známých koled a 
to Nesem vám noviny, Narodil se Kris-
tus Pán, Půjdem spolu do Betléma., 
Štěstí zdraví, pokoj svatý, Pásli ovce 
valaši. Zpívání zakončíme vánoční 
písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí. 
Hudební doprovod ke koledám zajistí 
žesťový soubor ze Základní umělecké 
školy Fryderyka Chopina.
V případě špatného počasí se akce 
přesouvá do nově otevřeného kon-
gresového sálu hotelu Krakonoš.
Přidejte se k nám a pozvěte i své pří-
buzné, přátelé a rodinu… V předvá-
nočním shonu zapomeneme na kaž-
dodenní starosti, spojíme své hlasy a 
vykouzlíme krásný hudební zážitek 
nám všem. 
Program:
17.45 zahájení, rozdávání zpěvníčků
18.00  společné zpívání koled se  
 žesťovým orchestrem ZUŠ

Více informací naleznete ZDE .

Čínští zpěváčci vystoupili  
v mariánskolázeňské škole

Nevšední zážitek mají za sebou školáci 
i veřejnost v mariánskolázeňské škole 
Jih. Ve středu 8. listopadu přijely za-
zpívat děti z čínského města Jinan City  
z provincie Shandong do sálu Základní 
školy Jih. Pro posluchače si připravily 
repertoár z klasické čínské hudby, ale 
také moderní písně. Vystoupení ma-
lých zpěváčků sklidilo velký potlesk. 
Soubor se jménem školy účastní míst-
ních i okresních soutěží a sklízí jeden 
úspěch za druhým. V roce 2011 byl 
sbor pozván, aby se zúčastnil soutě-
že "Charm of the Campus", třinácté-
ho ročníku národní soutěže jarních 
a večerních představení. V roce 2014 
získal cenu Jinan City, první cenu  
v rámci festivalu sborových zpěvů.  
V roce 2015 vyhrál bronzovou me-
daili na festivalu sborových zpěvů 
"Happy West". Hlavní město provin-
cie uspořádalo ve Velkém divadle 
dětský sborový koncert s písní "Břez-
nový pochod" a tentýž rok byl sbor 
pozván k účasti na natáčení pořadu 
CCTV "Mám rodinný poklad". V říj-
nu 2016 se sbor zúčastnil sborového 
koncertu pod názvem „Čínský sen“, 
který přenášela televize Shandong  
v premiérovém čase. V červnu 2017 
se již sbor účastnil natáčení v rám-
ci šesti dětských kanálů. Letos sbor 
vyhrál čtvrtý ročník Mezinárodního 
festivalu sborových zpěvů v Jinan City  
a získal dětskou zlatou cenu.

Prožijte nezapomenutelné chvíle  
s Vašimi blízkými – darujte jim zá-
žitek v podobě jarního předplatné-
ho do Městského divadla. Od února 
do června je opět připraveno 5 di-
vadelních titulů. Čeká vás komedie  
i drama s hereckými hvězdami, jako 
je Hana Maciuchová, Jiří Langmajer, 
Adéla Gondíková, Aleš Háma, Tereza 
Kostková a další. 
Průkazka předplatitele je přenostná 
a tak ji lze nejen darovat, ale i zapůj-
čit. Zaručuje stálé místo v hledišti 
dle vlastního výběru a samozřejmě 
úsporu  oproti vstupence zakoupené 
na jednotlivé představení
Nenechte si ujít svou jarní dávku kultu-
ry a rezervujte si své abonentky včas. 
Prodej pro veřejnost začíná 4. prosin-
ce a uzávěrka je 30. prosince. Celý pro-
gram předplatného naleznete zde .

Darujte svým nejbližším 
pod stromeček zážitek!

Další možnost, jak obdarovat své 
blízké zážitkem může být prostřed-
nictvím dárkové poukázky k výbě-
ru  vstupenek v hodnotě 200 Kč pro 
rok 2018. Poukázky lze využít ne-
jen na akce Městského divadla, ale  
i na jakékoliv jiné akce a představení, 
které se prodávají prostřednictvím 
infocentra (akce v sítích Ticket Art, 
Ticket Portál, Ticket Stream, Karlo-
varská vstupenka, Plzeňská vstupenka). 
Předplatné i poukázky lze zakoupit 
přímo v Městském infocentru (Hlav-
ní 47, 353 01 Mariánské Lázně).

https://www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy/
http://www.kisml.cz/files/articles/1511268168-jarni-predplatne-18.pdf
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Vypadá jako z pohádky: na ná-
městí dlážděném kočičími hlava-
mi stojí renesanční radnice a hráz-
děné domy, opodál stojí barokní 
kostel sv. Jana Křtitele s nezvyk-
lým oválným půdorysem. Nece-
lých 28 km východním směrem 
od Mariánských Lázní leží maleb-
né městečko Úterý.
Úterý založili zřejmě horníci, kte-
ří v okolí těžili zlato. Jedinečná 
atmosféra domů s hrázděnými 
patry okouzlila také filmaře a tak 
posloužila jako kulisa seriálu Zdi-
vočelá země. Při návštěvě Úterý 
dnes již ani nepoznáte, že téměř 
polovina domů po pravé straně 
náměstí v létě 1998 do základů vy-
hořela. 

Už jste navštívili?
Kromě náměstí stojí za vidění 
také dva barokní kostely: hřbi-
tovní kostel sv. Václava a kostel 
sv. Jana Křtitele, postavený podle 
projektu Kryštofa Dienzenhofera.
Úterý má také velký význam pro 
Mariánské Lázně, narodil se zde 
totiž jejich zakladatel. V domě 
číslo 92 na náměstí přišel v roce 
1779 na svět Karel Kašpar Rei-
tenberger, pozdější tepelský opat 
a zakladatel světoznámých lázní
Okolí městečka Úterý je výzvou 
k objevování nového a nepozna-
ného pro ty, kteří se nebojí sejít 
z turistických značek a putovat 
na vlastní pěst. Ideálním místem 
pro takové putování je malebné 
údolí Úterského potoka. V oko-

lí objevíte řady mlýnů, zříceninu 
hradu Falkenštejn i desítky bun-
krů předválečného českosloven-
ského opevnění.

zdroj: www.kudyznudy.cz 
foto: wikipedia.org

"Pohádkové městečko uprostřed 
zdivočelé země"

Zimní jarmark
V sobotu 9. prosince se v Úterý od 10 
hodin koná tradiční zimní jarmark, 
pořádaný městem Úterý. Na náměstí 
na Vás čekají prodejní stánky a do-
provodný kulturní program. Od 15 
hodin Vás spolek Bart zve na adventní 
koncert v kostele sv. Jana Křtitele, kde 
vystoupí pěvecký sbor Rosa Coeli ze 
Žlutic a Dechový kvintet KT Karlovy 
Vary s programem složeným z čes-
kých a evropských skladeb adventní a 
vánoční doby.

http://www.marianskelazne.cz


1.12.2017, 20.00 
Rockový klub Morrison

AKTUAL A UMĚLÁ HMOTA 
V MARIÁNKÁCH
koncert legendární undergroundové 
kapely + křest nového CD

1.12.2017, 17.00 
Zimní stadion

KRASO/NÉ VÁNOCE
krasobruslařské vystoupení

2.12.2017, 20.00 
Na Rampě

BOOGER
Slavnostní koncertní vystoupení  
kapely k 15 letům kapely

5.12.2017, 18.00 
Městské divadlo

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL
Vánoční koncert pro rodiče a děti

5.12.2017, 18.00 
Městské muzeum

OBRAZY A KRESBY  
2016 - 2017
Vernisáž výstavy

6.12.2017, 19.30 
Společenský dům Casino 

VÁNOČNÍ DÁREK PRO 
HOSPIC SV. JIŘÍ V CHEBU
Benefiční koncert Západočeského 
symfonického orchestru

8.12.2017, 21.00 
RC Morrison

POMIKULÁŠSKÁ KOCOVINA
Tradiční prosincová tancovačka s oblí-
benou místní kapelou Kocovina.

8.12.2017, 19.00 
Kino Slavia 3D

ROHÁČI Z LOKTE
Tradiční vánoční koncert oblíbené 
folkové skupiny

10.12.2017, 14.00 
Městské divadlo

VÁNOČNÍ KONCERT 
AKORDEONOVÉHO OR-
CHESTRU ALEXANDRA 
SMUTNÉHO

7.12.2017 – 10.12.2017  
Kolonáda

XII. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ 
VÁNOČNÍ TRH
Adventní festival s bohatým kultur-
ním programem, čtyřdenní kulturně 
- společenská akce

12.12.2017, 18.00 
Městské divadlo  

VÁNOČNÍ KONCERT
Koncertní předvánoční vystoupení 
sólistů a souborů ZUŠ Fr. Chopina

13.12.2017, 17.00 
Městská knihovna

CESTOVATELSKÁ  
PŘEDNÁŠKA
VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

16.12.2017

NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ, 
37. ročník setkání
Tradiční turistická akce - "Nadílka u 
Krále smrků"

16.12.2017, 20.20 
Na Rampě 

PECHAKUCHA NIGHT  
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VOL.15
Večer plný prezentací a přednášek

16.12.2017, 19.30 
Společenský dům Casino

ZSO: ABO 5 -  
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert Západočeského symfonické-
ho orchestru

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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17.12.2017, 15.00 
Městské divadlo  

VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ
Veselá pohádka Divadla Rozmanitostí

14.12.2017 - 17.12.2017, 19.30 
Kino Slavia 3D

STAR WARS: POSLEDNÍ  
Z JEDIŮ
Akční sci-fi, USA, 2017, 150 min., titulky

27.12.2017, 20.00 
Městské divadlo

TICHÁ NOC – STILLE NACHT
vánoční koncert
 
29.12.2017, 17.00
Anglikánský kostel 

VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert Smíšeného pěveckého sboru 
Fontána

1.1.2018, 200.00
Městské divadlo  

NOVOROČNÍ KONCERT 2018
„ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK ! - PROSIT NEU-
JAHR ! "

Bruslení veřejnosti
02.12. so 14.00 – 15.30
03.12. ne 15.00 – 16.30
09.12. so 15.00 – 16.30
10.12. ne 15.00 – 16.30
23.12. so 14.00 – 15.30
24.12. ŠTĚDRÝ  DEN -  ZAVŘENO
Vstupné  
DOSPĚLÍ 40 Kč 
DĚTI od 7 - 15let 20 Kč
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NEDĚLE 24. 12. 2017 
Vigilie ze slavnosti Narození Páně

PONDĚLÍ 25. 12. 2017 
Slavnost narození páně

ÚTERÝ 26. 12. 2017 
Svátek svatého Štěpána

STŘEDA 27. 12. 2017 
Svátek Jane Evangelista

ČTVRTEK 28. 12. 2017 
Svátek svatých Mláďátek

PÁTEK 29. 12. 2017 
Pátý den v oktávu

24. 12. 2017, 14.00 
kaple sv. Anny, Stará Voda  

24. 12. 2017, 15.30 
kostel sv. Víta, Trstěnice 

24. 12. 2017, 16.30 
kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart 

24. 12. 2017, 22.00  
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně  

24. 12. 2017, 22.00   
kostel 14 svatých pomocníků,  
Tři Sekery

24. 12. 2017, 24.00 
kostel sv. Antonína, Úšovice 

25.12. 2017, 08.30   
kostel sv. Antonína, Úšovice  

25.12. 2017, 08.30 
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe  

25.12. 2017, 10.15 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně 

25.12. 2017, 14.30 
kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart 

27.12. 2017, 10.00 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně

28.12. 2017, 10.00   
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně 

26.12. 2017, 08.30 
kostel sv. Antonína, Úšovice  

26.12. 2017, 08.30 
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe  

26.12. 2017, 10.15 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně 

29.12. 2017, 17.00 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně 

SOBOTA  30. 12. 2017  
Svátek svaté rodiny

30.12. 2017, 17.00 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně 

NEDĚLE 31. 12 2017  
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

31.12. 2017, 08.30 
kostel sv. Antonína, Úšovice

31.12. 2017, 08.30 
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe

31.12. 2017, 10.15 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně

31.12. 2017, 14.30 
kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart

PONDĚLÍ 1. 1. 2018  
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

1.1. 2018, 8.30 
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe

1.1. 2018, 10.15 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mar. Lázně

1. Adventní koncert 
03.12. 2017, 14.45  
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe

Adventní koncert 
09.12. 2017, 15.30  
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ML 
Komorní a varhanní skladby mistrů 17. a 20. stol.

2. Adventní koncert 
10.12. 2017, 14.45  
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe

3. Adventní koncert 
17.12. 2017, 14.45  
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe

"Půlnoční" mše svatá 
24.12. 2017, 22.00  
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ML 
České vánoční pastorely

Vánoční koncert 
25.12. 2017, 14.45  
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ML 
Koledy a varhanní pastorely

NEDĚLE 31. 12 2017  
Poděkování na závěr roku

31.12. 2017, 17.00 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Mariánské Lázně

ADVENTNÍ KONCERTY 

Přehled bohoslužeb v čase vánočním




