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Významné výročí 93 let

Chystáte se na Vánoční trh?
Od čtvrtka 01. 12. 16 až do neděle 4. 12. 16 se po jedenácté mariánskolázeňská
kolonáda promění v předvánoční kulturní centrum, vyroste tu 30 dřevěných
stánků a rozsvítí se vánoční strom.
Mariánskolázeňský vánoční trh se od ostatních trhů liší svým programem
a bohatou nabídkou různých atrakcí. Samozřejmostí jsou prodejní stánky s
rozmanitým zbožím s vánoční tématikou a ukázkami řemesel. Návštěvníci budou mít možnost nakoupit vánoční dárky, ochutnat různé speciality, svařené
víno, punče, horkou medovinu a další dobroty. Pro malé návštěvníky bude k
dispozici zdarma kolotoč, pro větší děti bude nachystaná výtvarná dílna.
Po celou dobu konání akce je připraven bohatý kulturní program na krytém
pódiu, sestaven tak, aby si každý návštěvník, bez ohledu na věk a národnost,
našel to své. Do programu se zapojí desítky hudebníků, zpěváků, tanečníků,
divadelníků, nejen z Mariánských Lázní a blízkého okolí.
O zahájení, které proběhne ve čtvrtek 01. 12. 16 v 17 hodin, se postará pěvecký
sbor Canzona, vánoční strom rozsvítí Long Vehicle Circus, což je v Čechách
naprosto ojedinělý projekt, který propojuje umění chůze na vysokých chůdách
s bravurním zvládnutím tance, akrobacie, pantomimy a nového klaunství.
V 18.00 mariánskolázeňskou kolonádu rozezní výjimečný hlas Lenky Dusilové a její hudební uskupení Baromantika.
V pátek dopoledne do našeho města zavítá nezávislé alternativní divadlo Buchty a Loutky, v sobotu mimo jiné plzeňský vokální sbor Canticorum, brněnské
kapely Květy a Ty Syčáci, v kolonádě proběhne opět akrobacie na šálách Arte
Levite a v neděli večer bohatý kulturní program zakončí ohnivá show.
Celý program ke stažení najdete na www.marianskelazne.cz/vanocni-trh/

6. prosince to bude 93 let od návštěvy
Mariánských Lázní slavným ruským
spisovatelem Maximem Gorkim.
Přijel sem za léčbou svého plicního
onemocnění a ubytoval se se svým
doprovodem v hotelu Maxhof (hotel
Maxim na Mírovém nám.). Svůj pobyt zde vyplňoval celodenní prací
a častými večerními procházkami.
Nejraději chodil k Lesnímu prameni
a do Maxova údolí za město kolem
hotelu Carlton (hotel Svoboda).
Chladné mariánskolázeňské podnebí se sněhem a mrazy poskytlo
spisovateli všechny podmínky pro
léčbu a jeho zdravotní stav se rychle
zlepšoval.
Bohužel, náhlá obleva a deště
v březnu 1924 přinesly Gorkému
dočasné zhoršení jeho zdraví
a na radu lékařů pokračoval léčbou
v Itálii a 3. dubna 1924 opouští s rodinou a přáteli Mariánské Lázně
Na počest návštěvy slavného
spisovatele
byla
pojmenována
mariánskolázeňská kolonáda.

▪▪ člen Asociace Turistických Informačních Center, kategorie A
▪▪ provozovatel: KIS Mariánské Lázně s.r.o.

▪▪ oficiální turistické informační centrum, které splňuje
podmínky určené Czech Tourismem
▪▪ předprodej vstupenek
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Informace z infocentra
TIPY NA DÁRKY

Otevírací doba infocentra
během prosince a svátků
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. 2017
14.00 – 18.00 hodin
2. – 5.1. 2017
zavřeno(inventura)

Konference
cestovního ruchu

V Zastupitelském sále krajského úřadu
Karlovarského kraje se 6. prosince
koná již tradiční konference cestovního ruchu. V rámci konference zazní
aktuální témata z oblasti cestovního
ruchu v Karlovarském kraji.
Na programu je např. prezentace
Živý kraj - destinační agentura pro
Karlovarský kraj, aktivity agentury
CzechTourism v roce 2016 a plán aktivit 2017, Lyžařské běžecké trasy
v Krušných horách, Klub českých
turistů a jeho úloha v rozvoji cestovního ruchu, Spolek okrašlovací
Vladař a jeho aktivity na Žluticku, Hrad
Hartenberg - prezentace památky, Marienbad Film Festival – Obnovení tradice pořádání mezinárodního filmového
festivalu v Mariánských Lázních, Park
Boheminium - shrnutí roku 2016
a plán pro rok 2017, Záchrana Lázní
Kyselka, Monitoring návštěvnosti
pěších a cyklistů, Dálková cykloturistika v ČR ve vztahu ke Karlovarskému
kraji.

Park Boheminium
zakončil sezónu

Jedna z nejnavštěvovanějších atrakcí
Mariánských Lázní i Karlovarského
kraje přírodní krajinný miniaturpark Boheminium, připravil pro
návštěvníky v rámci zakončení letošní
sezóny od 16. do 20. listopadu několik
slavnostních akcí.
Ve středu se v parku konal Dětský den.
Pro školy a školky bylo připravené
divadelní pohádkové představení,
opékání buřtů a pro prvních 300
příchozích byl připraven buřtík a limonáda zdarma.

www.marianskelazne.cz

Přijďte si do infocentra
pro vánoční dárky!
Dárkové poukázky
V sobotu 19.11. proběhlo Slavnostní zakončení sezóny, na které měli
všichni občané Mariánských Lázní
vstup zdarma. Po celý den se o hudební doprovod starala kapela Petr nebo
Pavel a pro děti bylo připravené pásmo pohádek dětského divadla Z bedny. Opět si návštěvníci mohli opéct
buřty nebo se občerstvit.
Ihned po ukončení letošní sezóny
byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce
modelů i budov v areálu parku.
Zimní přestávka provozu miniaturparku potrvá až do konce února
2017, ale už nyní se můžete těšit
na mnoho dalších novinek včetně
celoročního provozu.
Pro více informací sledujte webové
a facebookové stránky parku.

Nový web i pro cizince

Tým městského infocentra usilovně
pracuje na jazykových verzích
nového turistického webu marianskelazne.cz. První se dočkají anglicky mluvící návštěvníci - anglická
verze bude spuštěna během první
poloviny prosince.
Od prosince také přechází zkušební
provoz katalogu firem v placený
a proto z něj budou veškeré neplacené záznamy firem vymazány.
Každý zájemce o uvedení v katalogu
se může zaregistrovat na adrese:
www.marianskelazne.cz kliknutím
na tlačítko v pravém rohu stránky
„Přihlásit se do katalogu“.
Po vyplnění základních údajů si
pak provozovatel může spravovat
prezentaci své firmy na webu sám.
Cena inzerce je 3000 Kč na rok
a pro náročné je připravena možnost
zvýhodnění za 250 Kč na měsíc.
V
případě
otázek
ohledně
katalogu a inzerce na webu
marianskelazne.cz nás neváhejte
kontaktovat: vohnout@kisml.cz.

Dárkové poukázky pro rok 2017
v hodnotě 200 Kč lze již zakoupit
v Městském infocentru. Poukázky
jsou platné od 1. ledna do 31. prosince daného roku a lze je využít nejen na akce Městského divadla, ale
i na jakékoliv jiné akce a představení,
které se prodávají v infocentru.

Jarní předplatné do
Městského divadla

Smích a relaxace pod stromeček
Prodej jarního předplatného začíná
1. prosince. Od února do června je
pro vás připraveno tentokrát 5 titulů
s hereckými hvězdami, jako je Václav Postránecký, Naďa Konvalinková, Pavel Nový, Adéla Gondíková či
Jiří Langmajer. Čeká vás detektivka,
komedie i drama. Nenechte si ujít
svou jarní dávku smíchu a rezervujte
si své abonentky včas. Uzávěrka je
30. prosince.

Lázeňská koupel
v teple domova
Dárek pro vaše blízké
i hotelové hosty

Infocentrum města Mariánské Lázně
jako jediné v Mariánských Lázních
nabízí novinku na českém trhu, díky
níž si můžete dopřát léčebnou kúru
ve vlastní koupelně nebo obdarovat své blízké jedinečným dárkem.
Domácí koupele z produktové řady
MarienSpa můžete zakoupit v našem
infocentru. Vybrat si můžete kyslíkovou koupel Karolinu, minerální
uhličitou koupel Maruška, slatinnou
uhličitou koupel Věra, ale také Směs
solí nebo rašelinu MarienSpa. Nenechte si vzít chvilky určené jen pro
Vás!
„Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať
dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby
tento nástroj byl dokonale připravený,
ať už ho bude použito k čemukoliv“.
(Sokrates)
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Už jste navštívili?
Severozápadně od Mariánských Lázní
v nadmořské výšce 680 m roste
památný strom smrk ztepilý (Picea
abies). Vznešenost Krále smrků (nebo
také Šindelářův smrk) zraje již přes
dvě stě let a za tu dobu se v Mariánských Lázních vystřídala již čtvrtá lidská generace.
Vydat se za ním můžete cestou za
Městským hřbitovem přes Srnčí hřbet.
Poté alejí Svobody až narazíte na
odbočku vpravo a pokračujete cestou
směrem k aleji Smetany. Smrk zde
v roce 1972 objevil lesník Vladimír
Šindelář. Vzrostlý majestátný strom
ho zaujal natolik, že se zasloužil o jeho
vyjmutí z plánu kácení a prořezání
širšího okolí stromu.
Strom má mohutný kmen s obvodem 428 cm a jeho rozložitá koruna
se spletí větví dosahuje výšky 38 m a
vypočítaný objem je 24 m3.

www.marianskelazne.cz

Strom, který pamatuje 200 letou
historii Mariánských Lázní
Odhad vzklíčení stromu se datuje
okolo roku 1818, tedy rok, ve kterém
byly Mariánské Lázně vyhlášeny
veřejnými lázněmi. Král smrků je
chráněný od prosince roku 1985.
V roce 2000 došlo k vykácení okolních stromů a strom byl oplocen.
Spodní větve koruny prosychají a
v roce 2006 se dokonce pod tíhou
mokrého sněho zlomily a musely
být odstraněny. Do budoucna hrozí
houbové napadení.
Ačkoliv je strom označován za
Krále smrků, tak nejmohutnějším
smrkem Slavkovského lesa je
významný strom Lesů České republiky Sychravův smrk, který roste
nedaleko Lazů.
I letos se můžete vydat za Nadílkou u Krále smrků spolu s Klubem
Českých Turistů, která proběhne
17.12. 2016 ve 14.00 hod.

17.12. 2016
Nadílka u Krále smrků
36. ročník setkání
Start:
samostatně z Mariánských Lázní,
z Valů,...
Cíl:
tradičně u Krále smrků
Vzdálenost: cca 4 km tam a 4 zpět
•

Rozloučení s turistickým
rokem, vánoční koledy,
občerstvení.
• Začátek novoroční sbírky akce
NOVOROČNÍ čtyřlístek.
• Vezměte s sebou malé dárečky
pro své nejbižší.
Kontakt:
Milena Kafková,
kafkova.milena@seznam.cz
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Výběr toho nej z vánočních akcí,
další na: kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport

5.12. – 7.12. 2016, 9.00 – 15.00
Městský úřad

18.12., 15.00
Anglikánský kostel

Vánoční zastavení na MÚ

Vanoce s Marjankem

Domov pramen v Mnichově

Folklórní soubor Marjánek

Louskáček

Adventní koncert žáků

8.12. 2016, 20.15
Kino Slavia

1.12. − 4.12. 2016
Mariánskolázeňský
vánoční trh
Adventní zvyky a jarmark,
rozsvěcení vánočního stromu
s doprovodným programem

2.12. 2016, 20.00
RC Morrison

Přímý přenos Královského baletu
Londýn
9.12.2016, 19.00
Kino Slavia

Roháči z Lokte

Předmikulášská metelice

Adventní koncert folkové skupiny

Tradiční prosincová tancovačka

Anděl Páně 2

2.12. – 3.12. 2016, 19.30
Kino Slavia

Anděl Páně 2
Rodinná filmová pohádka,
ČR, 2016, 90 min., premiéra

3.12. 2016, 16.00, 15.00
kostel Nanebevzetí Panny Marie

Adventní koncert
pěv. sbor Cantamus pro gaudio,
P. Čech, klarinet, L. Čechová - varhany
4.12. 2016, 16.00, 18.00
Anglikánský kostel

ZSO: Adventní koncerty
Západočeský symfonický orchestr
a pěvecký sbor Cantilo v.i.p.
1.12. – 5.12. 2016, 17.00
Kino Slavia

Anděl Páně 2
Rodinná filmová pohádka,
ČR, 2016, 90 min., premiéra
Kontakt:

10.12., 2016, 17.00
Kino Slavia

Rodinná filmová pohádka,
ČR, 2016, 90 min., premiéra

K. Hovorky a H. Strejčkové, ZUŠ F. Chopina
21.12. 2016, 14.00
hudební sál ZUŠ F. Chopina

Vánoční koncert pro seniory
ZUŠ F. Chopina

23.12. 2016, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: Vánoční koncert
Západočeský symfonický orchestr

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční „Hej mistře…“

11. 12.2016, 15.00
Městské divadlo

Pohádky na Vánoce aneb
Půjdem spolu do Betléma
Vánoční pohádkové vyprávění
11.12. 2016, 17.00
Kino Slavia

Vánoce s Andrém
André Rieu - záznam konzertu
14. 12.2016, 18.00
Městské divadlo

Vánoční koncert

souborů a sólistů ZUŠ F. Chopina
25.11. – 17.12. 2016
Klub Sofia na faře CČSH

Výstava betlémů

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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18.12., 14.00
kostel sv. Víta Trstěnice

27.12. 2016, 20.00
Městské divadlo

Tichá - Stille Nacht
Vánoční koncert

29.12. 2016, 17.00
Anglikánský kostel

Vánoční koncert
Smíšený pěvecký sbor Fontána

Nenašli jste svou akci?
Kontaktujte nás nebo jí
vložte do kalendáře akcí.
Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 18.00
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Přehled bohoslužeb v čase vánočním
SOBOTA 24. 12. 2016
24. 12. 2016, 14.00
kaple sv. Anny, Stará Voda
24. 12. 2016, 15.00
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe
Zpívání u stromečku
24. 12. 2016, 15.30
kostel sv. Víta, Trstěnice

24. 12. 2016, 16.30
kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart
24. 12. 2016, 22.00
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Mariánské Lázně
24. 12. 2016, 22.00
kostel 14 svatých pomocníků,
Tři Sekery (ekumenická bohoslužba)
24. 12. 2016, 24.00
kostel sv. Antonína, Úšovice

NEDĚLE 25. 12. 2016
Slavnost narození páně

25.12. 2016, 8.30
kostel sv. Antonína, Úšovice
25.12. 2016, 8.30
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe
25.12. 2016, 10.15
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Mariánské Lázně
25.12. 2016, 14.30
kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart

PONDĚLÍ 26. 12. 2016
Svátek svatého Štěpána

26.12. 2016, 8.30
kostel sv. Antonína, Úšovice
26.12. 2016, 9.30
kostel sv. Antonína, Úšovice
Zpívání u jesliček

26.12. 2016, 8.30
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe
26.12. 2016, 10.15
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Mariánské Lázně
26.12. 2016, 14.45
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe,
Živý betlém

www.marianskelazne.cz

ÚTERÝ 27. 12. 2016
Svátek Jane Evangelista

SOBOTA 31. 12 2016
Poděkování na závěr roku

27.12. 2016, 10.15
31.12. 2016, 14.30
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Markéty, Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
31.12. 2016, 16.00
27.12. 2016, 15.00
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe
ruiny kostela sv. Jana Křtitele, Vysoká
31.12. 2016, 17.00
Svatojánské žehnání vína
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Mariánské Lázně
STŘEDA 28. 12. 2016
Svátek svatých Mláďátek

NEDĚLE 1. 1. 2017

28.12. 2016, 17.00
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Mariánské Lázně
1.1. 2017, 8.30
kostel sv. Antonína, Úšovice

ČTVRTEK 29. 12. 2016
Pátý den v oktávu

1.1. 2017, 8.30
kostel sv. Anny, Velká Hleďsebe

29.12. 2016, 10.00
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 1.1. 2017, 10.15
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Mariánské Lázně
Mar. Lázně

PÁTEK 30. 12. 2016
Svátek svaté rodiny

1.1. 2017, 13.30
kaple sv. Josefa, Drmoul,
Zpívání u jesliček

30.12. 2016, 17.00
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 14.30
Mariánské Lázně
1.1. 2017, kostel sv. Markéty, Lázně
Kynžvart
1.1. 2017, 17:00
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
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