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

Ohlédnutí za rokem 2019

Činnosti dlouhodobého charakteru 
 ▪ elektronický newsletter  
(od roku 2015; Zlatý erb 2018)

 ▪ správa webových stránek města  
(od roku 2012; Zlatý erb 2015, 2017, 
2018)

 ▪ správa sociálních sítí  
(FB a Instagram)

 ▪ správa městské fotobanky
 ▪ tvorba a inovace propagačních mate-
riálů

 ▪ účast na prezentačních akcích.

Činnosti v roce 2019
Rok 2019 se nesl v duchu rozvoje pro-
jektů, které začaly již v roce 2018. 
 ▪ Zavedli jsme pravidelné tematické 
komentované prohlídky, které jsme 
v roce 2019 rozšířili o novou trasu.

 ▪ Vydali jsme nového průvodce městem 
s tipy na dovolenou, který vyšel loni 
v češtině a letos v dalších pěti jazycích. 

 ▪ Největším projektem roku byla beze-
sporu Stezka spisovatelů, jejíž realiza-
ce se zúčastnila řada místních orga-

Rok 2019 je téměř za námi a tak je čas na bilancování a hodnocení uplynulých měsíců. Infocentrum města Mariánské 
Lázně (KIS Mariánské Lázně s.r.o.) pracuje nejen jako turistické informační centrum, ale realizuje řadu aktivit v oblas-
ti cestovního ruchu pro město Mariánské Lázně.

nizací, podniků, ale i běžných občanů. 
Za to jim všem patří obrovský dík. Akci 
finančně podpořil Karlovarský kraj 
a město Mariánské Lázně. 

 ▪ Inovovali jsme kalendář akcí na webu 
města. Doufáme, že se nový design 
a uživatelské rozhraní bude líbit nejen 
běžným uživatelům, ale také admini-
strátorům. Tento rozvoj také podpořil 
Karlovarský kraj v rámci dotací na pod-
poru cestovního ruchu v kraji. 

 ▪ Rozšířili jsme fotobanku města o stovky 
fotografií z různých akcí. 

 ▪ Natočili jsme dvě nová videa. 
 ▪ Připravili jsme dětský okruh městem 
pro malé návštěvníky a vytvořili mas-
koty města – veverky Rudu a Karolínu. 

 ▪ Prezentovali jsme město Mariánské 
Lázně v TIC Na Můstku v Praze.

 ▪ Zúčastnili jsme se prvního dne infocen-
ter a připravili pro návštěvníky dárky 
a soutěže. 

 ▪ Navázali jsme spolupráci se školou de-
signu a umění v Praze. 

 ▪ Připravili jsme mediální kampaň na rá-
diu Impuls (začíná 9. prosince). 

 ▪ Od 16. prosince poslouchejte rádio Bla-
ník – uslyšíte pozdrav města Mariánské 
Lázně a pozvánku k návštěvě v roce 
2020 
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Lokální destinační agentura KIS Mariánské Lázně s.r.o.

KIS Mariánské Lázně s.r.o. je dceřiná 
společnost města, která splňuje všechny 
předpoklady k tomu, aby se stala lokál-
ní destinační agenturou pro Mariánské 
Lázně. Úkolem destinační agentury je 
udržitelným způsobem prosazovat desti-
naci a její produkty. KIS Mariánské Láz-
ně s.r.o. spravuje Městské infocentrum 
a Městské divadlo a vykonává činnosti, 
které se od destinační agentury očeká-
vají.  Infocentrum jako KIS Mariánské 
Lázně s.r.o. je certifikováno jak v systému 
ČSKS, tak v rámci Asociace turistických 
informačních center. Má tedy jasnou 
startovací pozici pro to, stát se lokální de-
stinační agenturou. Žádost o certifikaci 
KIS Mariánské Lázně s.r.o. jako lokální 
destinační agentury byla schválena měst-

skou radou. Žádost byla podána na 
konci srpna. Nyní čekáme na vyjádření 
certifikační komise, které může trvat 
až 90 dní. Pokud bude žádost úspěš-
ná, může KIS Mariánské Lázně žádat 
o dotační podporu Karlovarského kraje 
i v rámci titulu „podpora destinačního 
managementu“.

Na základě koncepce stání politiky cestovního ruchu v ČR a Národního systému 
kvality služeb cestovního ruchu vznikají po celé republice organizace cestovní-
ho ruchu, destinační agentury, jejichž struktura začíná na poli národní agen-
tury CzechTourism, pokračuje krajskými (Destinační agentura Živý kraj pro 
Karlovarský kraj), oblastními a lokálními destinačními agenturami. 

Regionální turistická karta

Je za námi další turistická sezóna a tři 
roky existence karty. Výsledky letošní 
sezóny vykazují pokračující vzestupnou 
tendenci zájmu ze strany návštěvníků 
a významný nárůst počtu navštívených 
míst. Meziroční nárůst počtu registrova-
ných karet k 10/2019 je 90 %.
V letošním období 1-10/2019 bylo regis-
trováno 614 karet v různých kategoriích 
(2 / 4 / 7 dní, jednotlivec / rodina), jejichž 
držitelé uskutečnili celkem 2.714 návštěv 

partnerských míst v předplaceném re-
žimu. Další místa navštívili také v re-
žimu slev. Na webovém portálu karty 
www.karlovyvarycard.cz uživatelé zob-
razili celkem 87.330 stránek.
Karta získala 3. místo v kategorii Nej-
lepší turistický produkt na Veletrhu 
cestovního ruchu GO & REGION-
TOUR  - Velká cena cestovního ruchu 
2018/2019.
V roce 2019 se do projektu zapojila 

Infocentrum Mariánské Lázně (KIS Mariánské Lázně s.r.o.) je již druhým rokem partnerem projektu Karlovy Vary Region 
CARD, který spravuje Infocentrum města Karlovy Vary.  

BRUSLENÍ PRO 
VEŘEJNOST 
1.12.2019  Neděle  15.00 – 16.30
7.12.2019  Sobota  14.00 – 15.30
8.12.2019  Neděle  15.00 – 16.30
15.12.2019  Neděle  15.00 – 16.30
Vstupné: 	 Dospělí:	40,-	Kč 
	 Děti	7	-	15	let:	20,-	Kč	 		
		 Senior	pas:	20,-	Kč
Sezónní pronájem dětských bruslí: 
kontakt:	+420	775	611	196

Broušení bruslí:
po	předchozí	telefonické	domluvě	-	
tel.:	+420	722	695	464

nová návštěvní místa jak v předplaceném 
režimu (exkurzní trasy v Kynšperském 
pivovaru či Strunal Schönbach…), tak 
v rámci slev, zejména v oborech služeb 
a gastronomie.

Veškeré informace o turistické regi-
onální kartě najdete na www.karlo-
vyvarycard.cz.
Aktuality, zajímavosti i akce v ná-
vštěvních místech karty a dalších 
místech regionu najdete na face-
bookovém a instagramovém profilu. 
www.fb.com/KarlovyVARYregionCARD/
www.instagr.am/karlovyvaryregioncard/
Pro rok 2020 je plánován také  
on-line prodej karty. 
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ŮNOR: Chvilková slabost
Divadlo v Rytířské Praha, režie: P. Hruška
Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou 
chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a kte-
rá se má nyní prodávat. Přijíždějí se vším 
zdánlivě vyrovnaní a smíření, s nadějnou 
vyhlídkou na nové životy. On je čerstvě 
ženatý s ženou, se kterou čeká dítě. Ji dělí 
od svatby pouhé tři dny. Společné setká-
ní jen potvrdí, že se nemohou navzájem 
vystát. Uvědomí si, že si musí udělat po-
řádek nejen v chalupě, ale především ve 
svých vztazích. Zdánlivě ukončená život-
ní kapitola může mít pokračování…
Hrají: P. Špalková, D. Matásek, S. Černo-
drinská / S. Sandeva
BŘEZEN: Kouzelná vyhlídka
Divadlo Frída Brno, režie: J. Nvota
Jedná se o čtyři prolínající se příběhy 
hudební komedie, které se odehrávají od 
roku 1942 až po současnost na Kouzelné 
vyhlídce nad městem. S notnou dávkou 
humoru, nadhledem a silným dojmem 

pravdy, zachycují jednotlivé charaktery 
postav, které ovlivnila druhá světová 
válka, totalita padesátých let, začínající 
demokracie a realita dnešní doby. 
Hrají: B. Munzarová, D. Šinkorová, 
R. Novák, M. Trnavský.
DUBEN: Manželství v kostce
Divadlo Komediograf Praha, režie: L. Balák
Manželství v kostce je nová komedie Lu-
boše Baláka o věčném souboji mužů a žen, 
který netrvá jen sto let a který se netýká 
jen dvou jedinců. Týká se všech a prožívá-
me ho znovu a znovu. Emil a Marcela ho 
dávají jen poněkud extrémněji. 
Hrají: Z. Kronerová, O. Navrátil.
KVĚTEN: Babička
Městské divadlo Kladno; režie: M. Vokoun
Originální zpracování známého příběhu 
ze Starého bělidla vyniká zejména zrca-
dlením silných ženských osudů - přede-
vším Babičky, Barunky a Viktorky. V ti-
tulní roli uvidíte Zuzanu Mixovou, která 
letos slaví 40 let na kladenském jevišti.

ČERVEN: Be my baby - Buď moje bejby
Divadlo Palace Praha, režie: P. Svojtka
Popudlivý Skot John a stále nervózní 
Angličanka Maude se poprvé setkávají 
na svatbě Johnova svěřence a Maudiny 
neteře. Podruhé je svede dohromady až 
prosba mladého páru, aby pro ně vyzved-
li v Kalifornii novorozeně, které se novo-
manželé rozhodli osvojit...
Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, 
že v druhém se může splést každý a že na 
lásku není nikdy pozdě.
Hrají: V. Hybnerová, D. Novotný, M. Sej-
nová Dittrichová, M. Sabadin, L. Zbran-
ková, J. Vojta.
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2020

Cena předplatného
I.	místo	 1.500,-	Kč
II.	místo	 1.300,-	Kč
INFOCENTRUM, dům Chopin, 
Hlavní 47, Mariánské Lázně, 
tel. 354 622 474, 777 338 865, 
e-mail: infocentrum@kisml.cz; 
 tinterova@kisml.cz

Výhody abonentní průkazky:
 ▪ průkazka je přenosná (můžete ji 
zapůjčit nebo darovat)

 ▪ zaručuje stálé místo v hledišti dle 
vlastního výběru

 ▪ zaručuje slevu oproti vstupence 
zakoupené na jednotlivé 
představení

Pravidelná technická přestávka 
v divadle proběhne během ledna 
2020. Opět otevřeme v polovině 
měsíce února.



Mariánskolázeňské vánoční trhy 
budou letos plné novinek. Tou nej-
větší je jejich délka. Návštěvníci si je 
budou moci užívat po celé adventní 
období. Slavnostní zahájení s rozsvě-
cením stromu bude 1. prosince. 
Druhé překvapení bude oživení ma-
riánskolázeňské tržnice, kam se 
vánoční trhy přesunou na poslední 
adventní týden, tedy od 18. do 22. 
prosince. K dostání zde budou vá-
noční stromky, ale i živé ryby.

Vánoční trhy budou letos poprvé trvat 
přes celé adventní období. Návštěvní-
ci si tak budou moci užít opakovaně 
sváteční atmosféru v průběhu celého 
adventu. Na vánočním trhu se také 
bude pravidelně obměňovat nabídka 
stánkového prodeje, pokaždé zde na-
jdete něco nového a ochutnáte nové 
i tradiční vánoční dobroty.
„Přijďte na svařák, horkou medovinu, 

Mariánskolázeňské VANOČNÍ TRHY
vánoční punč, rozmanité polévky 
a jiné lahůdky,“ uvedla pořadatel-
ka vánočních trhů Andrea Sasková. 
„Pokaždé tu najdete i zajímavý kul-
turní program, poslechnete si kape-
ly z různých koutů české republiky 
i mariánskolázeňské sbory a spolky. 
Vystoupí děti ze základních a mateř-
ských škol i různá hudební uskupení 
ze ZUŠ Fryderyka Chopina. Potě-
šíme milovníky různých žánrů, od 
rock´n´rollu přes jazz až k lidové 
muzice,“ informovala.
Na neděli 1.prosince je naplánováno 
oficiální zahájení Mariánskolázeň-
ského vánočního trhu a rozsvícení 
vánočního stromu. Od 16 hodin vy-
stoupí smíšený pěvecký sbor Fon-
tána, následovat bude přivítání ná-
vštěvníků starostou města Martinem 
Kalinou a v 17 hodin se poprvé roz-
svítí vánoční strom. Atmosféru slav-
nostního večera dokreslí mariánsko-

lázeňská kapela Stan & Tony Revival, 
která začne hrát hned po rozsvícení 
stromu.
„S vašimi dětmi si pak rozhodně ne-
nechte ujít dne 5. prosince velkou mi-
kulášskou nadílku. Kolonádu navštíví 
Mikuláš, anděl a čert, pro děti bude 
připravena speciální mikulášská show 
s písničkami, tancem a sladkou miku-
lášskou nadílkou. Z dalšího programu 
prozradím už jen pár jmen (podrob-
ný program najdete u události na fa-
cebooku “Mariánskolázeňské vánoční 
trhy 2019”), na vánočním trhu zahraje 
třeba Jiří Schmitzer, Vojta Kotek si od-
skočí z natáčení nového filmu a přijede 
zahrát se svojí kapelou This, svižnou 
klezmer/gipsy muzikou nás zahřejí 
oblíbení plzeňští Tabasker nebo vesele 
irsky zabarvení Cheers,“ doplnila.

www.marianskelazne.cz/vanocni-trhy/
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1.12. - 22.12. 2019

pondělky, úterky, středy a čtvrtky12:00 - 18:00
10:00 - 20:00 pátky a soboty
10:00 - 18:00

17:00 KUJME PIKLE O VÁNOCÍCH - písničky z českých
 pohádek a filmů (nejen) pro děti, Karlovy Vary

APART HOUSE PLESIA

Akce pořádaná s finanční podporou města Mariánské Lázně

 anocni trhy´´ ˇv
Marianskolazenske ´ ˇ´ ´

neděle

kolonáda
neděle 1.12.

úterý 3.12.

slavnostní zahájení vánočních trhů 

17:00 rozsvícení vánočního stromu
17:05 STAN & TONY REVIVAL - rock hity, Mar. Lázně
pondělí 2.12.
16:30 školkový sbor MŠ Hlavní

17:00 dětský pěvecký sbor ZŠ Úšovice
středa 4.12.
16:30 školkový sbor MŠ Úšovice
čtvrtek 5.12.

pátek 6.12.
19:00 VOJTA KOTEK & TH!S - rock´n´roll, Praha
sobota 7.12.

16:30 Mikulášsko-čertovská show s Milanem Mudrochem

15:00 adventní koncert v kostele Nanebevzetí p. Marie 

17:00 SCREWBALLS - rockabilly/rock´n´roll, Praha
16:00 JIŘÍ SCHMITZER - populární herec s kytarou

18:30 PIRATES OF THE PUB - celtic rock, ČB
neděle 8.12.
14:00 Marjánek - folklórní soubor, Mar. Lázně
15:30 Junior Dixieland - ZUŠ Mar. Lázně

16:00 FONTÁNA - pěvecký sbor, Mar. Lázně

městská tržnicekolonáda 

Prodejní stánky 

úterý 10.12.

pondělí 9.12.
16:30 vánoční představení MŠ a ZŠ Čtyřlístek

17:00 školkový sbor MŠ Křižíkova
středa 11.12.
16:00 Dance Studio WANTED - děti

čtvrtek 12.12.

pátek 13.12.

18:15 SEMTEX - country folk, Plzeň
sobota 14.12.

16:00 vánoční koledy a písně

14:00 Rozmarýnek - folklórní soubor ZUŠ Mar. Lázně

15:30 POZOR ZLÝ JAZZ - jazzové combo, Praha 
16:15 Dance studio Wanted - dospělí, Mar. Lázně
17:00 TABASKER - gypsy/klezmer music, Plzeň

neděle 15.12.
12:30 Canzona - pěvecký sbor ZUŠ Mar. Lázně
13:30 NBS - jazzové combo ZUŠ Mar. Lázně  
14:45 PRAŽSKÁ DIXIELANDOVÁ SPOLEČNOST  

středa 18.12.
12:00 - 18:00 vánoční jarmark + koledy
čtvrtek 19.12.

pátek 20.12.

sobota 21.12.
14:30 WE ROCK - hardrock/bigbeat hity, Loket
17:30 NORIGINAL - oldies & poprock hity, ML
neděle 22.12.

17:00 společné zpívání koled s DALIBORKOU
15:30 JAZZ CAKES - speciální vánoční jazz

hudebně zábavný program pro děti

14:00 Dechový orchestr mladých - ZUŠ Mar. Lázně

Petr Čech, Lenka Čechová

13:00 KVINTETKY - vokální soubor, Praha

12:00 - 18:00 vánoční jarmark + koledy

specialitami
s adventním zbožím, 

a občerstvením:

14:45 Dance studio Wanted - dospělí, Mar. Lázně

17:00 PILSNER JAZZ BAND - jazz, Plzeň

18:30 CHEERS! - folk punk rock, Plzeň

zakončení vánočních trhů

16:30 vánoční představení ZŠ Drmoul
17:15 soubor Valáček ZŠ Valy

18:00 Česko zpívá koledy - u betléma, hotel Krakonoš

starosta Mariánských Lázní
16:55

18:00 THE COVERS - rock hity, Mar. Lázně

16:00 Od Adventu do Vánoc - vystoupení dětí 
z MŠ a ZŠ v městském muzeu

VSTUP ZDARMA
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MMR ČR vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o podporu cestovního ruchu

Program je zaměřen na prodloužení 
turistické sezóny v regionech, zvýšení 
konkurenceschopnosti regionů a rozpro-
stření turistů i mimo nejnavštěvovanější 
avšak atraktivní a zajímavá místa České 
republiky. Dále na zkvalitnění a  rozvoj 
nové doprovodné infrastruktury, udrži-
telný cestovní ruch a zvýšení kvalit služeb 
a rozšíření nabídky destinací. Program 
Rozvoj základní a doprovodné infra-
struktury cestovního ruchu nabízí pro-
střednictvím tří dotačních titulů mož-
nost získání dotace pro žadatele z  řad 
obcí, podnikatelských subjektů, církví, 
neziskových organizací provozujících 
atraktivity cestovního ruchu a dalších. 

Výše dotace činí až 50 %, maximál-
ně však 5 milionů korun z celkových 
uznatelných nákladů akce. Povinnou 
součástí projektu je také propagace vý-
stupu akce. 
Realizace a financování akce může být 
dokončeno až v prosinci 2021. MMR 
očekává nápadité a účelné projekto-
vé záměry s hospodárným rozpočtem 
zaměřené například na vybavenost tu-
ristických tras (odpočívadla, hygienic-

Ministerstvo pro místní rozvoj 
vyhlásilo výzvu z Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech 
a nabízí tak možnost získání dotace 
na realizaci projektů z oblasti rozvoje 
základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu. 

Regionální konference  
cestovního ruchu 2019

Příspěvky se budou dotýkat témat ces-
tovního ruchu v Karlovarském kraji. 
Kromě plánů krajské destinační agentury 
pro rok 2020 a trendů v oblasti on-line 
marketingu se dozvíte informace o dět-
ské zimní olympiádě, strategii města 
Ostrov či o nových produktech v Ma-
riánských Lázních. V případě zájmu je 
nutné se přihlásit do 6.12.2019 na email  
terekova@zivykraj.cz 

Živý kraj – Destinační agentura pro 
Karlovarský kraj, z.s. pořádá dne 
11. prosince 2019 v Zastupitelském 
sále Krajského úřadu Karlovarského 
kraje 8. ročník regionální konference 
cestovního ruchu.

ká zázemí, naučné panely), vybavenost 
a  úpravu lyžařských tras, realizaci navi-
gačních a informačních systémů v des-
tinacích nebo modernizaci doprovodné 
infrastruktury v kempech apod.
Žádosti o podporu z Národního progra-
mu podpory cestovního ruchu v regio-
nech lze podávat na podatelnu minister-
stva až do 5. února 2020, 12:00 hod. Více 
informací zde. 

Zdroj: MMR

CzechTourism bezplatně vyškolí manažery, barmany  
i recepční

Projekt nabídne bezplatné vzdělává-
ní pro podniky a jejich zaměstnance. 
Hlavním cílem je umožnit zaměstnan-
cům působícím ve službách cestovního 
ruchu rozšířit a osvojit si své dosavadní 
nebo nové pracovní kompetence, do-
vednosti a znalosti. 
Cílovou skupinu projektu tvoří za-
městnanci i zaměstnavatelé – právnic-

ké osoby, obchodní společnosti a osoby 
samostatně výdělečně činné. Tematicky 
je projekt zaměřen na ty, kteří pracují 
v ubytovacích či stravovacích zařízeních, 
v cestovních kancelářích a agenturách, 
sportovních zařízeních a fitcentrech či 
službách pro osobní a fyzickou pohodu, 
v lázeňských službách, turistických in-
formačních centrech, organizacích des-
tinačního managementu nebo se věnují 
průvodcovské činnosti. 
Registrace do kurzů bude spuštěna bě-
hem prosince 2019 na www.vzdelavani.
czechtourism.cz. Přihlašování do kon-
krétních kurzů by mělo následovat v prů-
běhu ledna 2020, kdy má začít i zahájení 
prezenční výuky. Projekt, a tedy i vzdě-
lávací kurzy budou probíhat do června 
2022.
Neváhejte, sledujte v prosinci stránky 
CzechTourismu a využijte bezplatné kur-
zy pro sebe i své zaměstnance.

Zdroj: TTG

Agentura CzechTourism připravila pro zájemce o vzdělávání v oboru cestovního 
ruchu projekt s názvem Vzdělávání v cestovním ruchu, kdy se chystá bezplatně 
proškolit zaměstnance ve všech oblastech cestovního ruchu.

www.marianskelazne.cz 6

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2020-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk


Jedna z nejnavštěvovanějších atrak-
cí Mariánských Lázní i Karlovarské-
ho kraje přírodní krajinný minia-
turpark Boheminium, ve kterém se 
nachází na sedm desítek modelů vý-
znamných stavebních a technických 
památek z celé České republiky, má 
otevřeno i v zimní sezóně. Navíc je od 
konce září nově k vidění jeden z nej-
větších modelů - zámek Lednice!

Stejně jako v minulém roce je park Bohe-
minium otevřen celoročně. Otevírací doba 
od 1. listopadu do 31. března, je přizpůso-
bena zimní době a otevřeno tak park má 
od 10:00 do 17:00. A to každý den včetně 
víkendů a svátků. Nebudete tak ochuzeni 
o zimní pohledy na zdejší modely. Součas-
ně s parkem nabízí Boheminium možnost 
posezení v krytém dřevěném srubu, kde 
si můžete dát typické zimní nápoje, kávu, 
výborné zákusky nebo v klidu poobědvat 
vedle plápolajícího krbu.

Už jste navštívili?
Na konci září proběhlo v parku Bohe-
minium slavnostní jednoho z největ-
ších modelů staveb na světě - zámek 
Lednice. Dokončením miniatury led-
nického zámku navíc modeláři splnili 
další vytyčený cíl a připojili další stří-
pek do mozaiky top 10 památek České 
republiky. 
Již dříve byly vystaveny miniatury hra-
du Karlštejn, Hluboké nad Vltavou, 
hradu Loket a plzeňské katedrály. Těsně 
před dokončením je zámek Valtice, po-
hádkový hrad Bouzov a další z českých 
klenotů vodní hrad Švihov.
Model zámku Lednice vznikal, jako již 
tradičně, ve věznici v Horním Slavko-
vě. Jeho rozměry jsou impozantní, dél-
ka 8,5 m a šířka 5,5 m. Celková rozloha 
je tak více než 47 m². Modeláři, umělci 
a  řemeslníci pracovali na modelu přes 
8 měsíců a celkem se na výrobě podí-
lelo 12 lidí.

zdroj: kudyznudy.cz
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Park Boheminium má otevřeno i v zimě!

Park Boheminium
Jedna z nejnavštěvovanějších atrakcí 
Karlovarského kraje představuje 
unikátní expozici propracovaných 
modelů českých památek v měřítku 
1:25 zasazenou do přírodního 
parku 

Otevírací doba
Otevřeno každý den po celý rok, včetně 
všech svátků a víkendů.
PONDĚLÍ - NEDĚLE  10:00 - 18:00
Prázdninová otevírací doba:
od 1. července do 31. srpna máme ote-
vřeno každý den od 10:00 do 19:00.
Zimní otevírací doba: 
od 1. listopadu do 31. března máme 
otevřeno pouze do 17 hodin.

Vstupné
pro dospělé .......................160 Kč
pro děti .............................110 Kč

více info: www.boheminium.cz

http://kudyznudy.cz
http://www.boheminium.cz


1.12.2019 16:55
Kolonáda 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
Zahájení vánočních trhů za účasti staros-
ty, následuje koncert Stan & Tony revival

3.12.2019 18:00 
Městské muzeum

Karel Prášek - MALBY
Vernisáž výstavy, která potrvá do 5.1.

5.12.2019 15:30 
Sraz: Turistické informační centrum

ADVENTNÍ prohlídka  
v češtině
Tematická komentovaná prohlídka

5.12.2019 19:30 
Městské divadlo

JE ÚCHVATNÁ!
Komedie o nejhorší zpěvačce na světě.

6.12.2019 19:00 
Dům Chopin

VÁNOČNÍ KONCERT
vokálního seskupení KVINTETKY

7.12.2019 20:00
Rockový klub Morrison

Lusky / Snyder / Nondescript
Společný koncert tří r´n´r & hc kapel

Kalendář akcí

Provozní doba během svátků
24.12., 25.12.  zavřeno
26.12.  14.00 – 17.00
27.12. – 30.12. 9.00	–	18.00
31 12 	 9.00	–15.00
1 1 	 14.00	–	18.00
2.1. – 5.1.	 zavřeno
polední přestávka	 12.30	–	13.00

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, 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"

Další akce naleznete na adrese:  
kalendar.marianskelazne.cz
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10.12.2019 20:15
Kino Slavia 3D

COPPÉLIE
Přímý přenos Královského baletu v 
Londýně

11.12.2019 17:45
Hotel Krakonoš

ČESKÁ REPUBLIKA ZPÍVÁ 
KOLEDY
Zpívání koled u betléma hotelu 
Krakonoš

12.12.2019 18:00
Rockový klub Morrison

Sametová SLAM poetry
Poezie okamžiku, rýmovaný stand-up.

14.12.2019 15:00
Městské divadlo

MRAZÍK
Činoherní pohádka

14.12.2019 19:30
Městské divadlo

LUCERNA
Divadlo U Hasičů Praha; režie: Jurij Galin 
Příběh o odvaze, vzdělanosti a lásce, ale 
i o zbabělosti a nadutosti.

18.12.2019 17:00
Městská knihovna

CESTOVATELSKÁ  
PŘEDNÁŠKA
Přednášející: Ing. Petr Bořil

19.12.2019 15:30
Sraz: Turistické informační centrum

SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
Tematická komentovaná prohlídka

18.12.2019 19:30
Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“  
VÁNOČNÍ KONCERT
Vánočním koncert Západočeského 
symfonického orchestru s špičkovými 
trumpetisty: Marek Vajo, Jiří Houdek

20.12.2019 20:20
Rockový klub Morrison

PECHAKUCHA NIGHT 22
Večer prezentací 20 sekund x 20 snímků

21.12.2019

NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Tradiční turistická akce

21.12.2019 21:00
Rockový klub Morrison

ZNOUZECTNOST
Předvánoční koncert folk punkové 
legendy.

30.12.2019 20:00
Městské divadlo

NOC S LEHKOU MÚZOU
Operetní melodie J. Strausse, F. Lehára a 
E. Kálmána

1.1.2020 20:00
Městské Divadlo

NOVOROČNÍ KONCERT
Vstupte s námi do roku 2020 se známý-
mi tenorovými „hity“.

PŘEDPLATNÉ

1.12. – 22.12. 2019

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ 
VÁNOČNÍ TRHY
první celo-adventní Mariánskolá-
zeňské vánoční trhy nejen na ko-
lonádě, ale i od 18.12. i na městské 
tržnici. 

ABO
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http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis
http://www.marianskelazne.cz
https://www.marianskelazne.cz/ceska-republika-zpiva-koledy/?dateId=6040
https://www.marianskelazne.cz/ceska-republika-zpiva-koledy/?dateId=6040
https://www.marianskelazne.cz/ceska-republika-zpiva-koledy/?dateId=6040
https://www.marianskelazne.cz/ceska-republika-zpiva-koledy/?dateId=6040
https://www.marianskelazne.cz/ceska-republika-zpiva-koledy/?dateId=6040
https://www.marianskelazne.cz/ceska-republika-zpiva-koledy/?dateId=6040
https://www.marianskelazne.cz/sametova-slam-poetry--1573724415/?dateId=6066
https://www.marianskelazne.cz/sametova-slam-poetry--1573724415/?dateId=6066
https://www.marianskelazne.cz/sametova-slam-poetry--1573724415/?dateId=6066
https://www.marianskelazne.cz/sametova-slam-poetry--1573724415/?dateId=6066
https://www.marianskelazne.cz/putovani-za-vanocni-hvezdou/1251/?dateId=6187
https://www.marianskelazne.cz/putovani-za-vanocni-hvezdou/1251/?dateId=6187
https://www.marianskelazne.cz/putovani-za-vanocni-hvezdou/1251/?dateId=6187
https://www.marianskelazne.cz/putovani-za-vanocni-hvezdou/1251/?dateId=6187
https://www.marianskelazne.cz/udalost/lucerna/579/?dateId=3345
https://www.marianskelazne.cz/udalost/lucerna/579/?dateId=3345
https://www.marianskelazne.cz/udalost/lucerna/579/?dateId=3345
https://www.marianskelazne.cz/udalost/lucerna/579/?dateId=3345
https://www.marianskelazne.cz/cestovatelska-prednaska-1574755641/?dateId=6195
https://www.marianskelazne.cz/cestovatelska-prednaska-1574755641/?dateId=6195
https://www.marianskelazne.cz/cestovatelska-prednaska-1574755641/?dateId=6195
https://www.marianskelazne.cz/cestovatelska-prednaska-1574755641/?dateId=6195
https://www.marianskelazne.cz/cestovatelska-prednaska-1574755641/?dateId=6195
https://www.marianskelazne.cz/udalost/slavna-milostna-setkani/605/?dateId=3346
https://www.marianskelazne.cz/udalost/slavna-milostna-setkani/605/?dateId=3346
https://www.marianskelazne.cz/udalost/slavna-milostna-setkani/605/?dateId=3346
https://www.marianskelazne.cz/udalost/slavna-milostna-setkani/605/?dateId=3346
https://www.marianskelazne.cz/%E2%80%9Ehvezdy-v-laznich%E2%80%9C/1305/?dateId=5986
https://www.marianskelazne.cz/%E2%80%9Ehvezdy-v-laznich%E2%80%9C/1305/?dateId=5986
https://www.marianskelazne.cz/%E2%80%9Ehvezdy-v-laznich%E2%80%9C/1305/?dateId=5986
https://www.marianskelazne.cz/%E2%80%9Ehvezdy-v-laznich%E2%80%9C/1305/?dateId=5986
https://www.marianskelazne.cz/%E2%80%9Ehvezdy-v-laznich%E2%80%9C/1305/?dateId=5986
https://www.marianskelazne.cz/%E2%80%9Ehvezdy-v-laznich%E2%80%9C/1305/?dateId=5986
https://www.marianskelazne.cz/pechakucha-night-marianske-lazne-volume-22/1129/?dateId=4675
https://www.marianskelazne.cz/pechakucha-night-marianske-lazne-volume-22/1129/?dateId=4675
https://www.marianskelazne.cz/pechakucha-night-marianske-lazne-volume-22/1129/?dateId=4675
https://www.marianskelazne.cz/pechakucha-night-marianske-lazne-volume-22/1129/?dateId=4675
https://www.marianskelazne.cz/nadilka-u-krale-smrku-2/?dateId=5754
https://www.marianskelazne.cz/nadilka-u-krale-smrku-2/?dateId=5754
https://www.marianskelazne.cz/nadilka-u-krale-smrku-2/?dateId=5754
https://www.marianskelazne.cz/ouzectnost-1573218498/?dateId=6067
https://www.marianskelazne.cz/ouzectnost-1573218498/?dateId=6067
https://www.marianskelazne.cz/ouzectnost-1573218498/?dateId=6067
https://www.marianskelazne.cz/ouzectnost-1573218498/?dateId=6067
https://www.marianskelazne.cz/ouzectnost-1573218498/?dateId=6067
https://www.marianskelazne.cz/ticha-noc-%E2%80%93-stille-nacht/1253/?dateId=5308
https://www.marianskelazne.cz/ticha-noc-%E2%80%93-stille-nacht/1253/?dateId=5308
https://www.marianskelazne.cz/ticha-noc-%E2%80%93-stille-nacht/1253/?dateId=5308
https://www.marianskelazne.cz/ticha-noc-%E2%80%93-stille-nacht/1253/?dateId=5308
https://www.marianskelazne.cz/ticha-noc-%E2%80%93-stille-nacht/1253/?dateId=5308
https://www.marianskelazne.cz/noc-s-lehkou-muzou/1254/?dateId=5309
https://www.marianskelazne.cz/noc-s-lehkou-muzou/1254/?dateId=5309
https://www.marianskelazne.cz/noc-s-lehkou-muzou/1254/?dateId=5309
https://www.marianskelazne.cz/noc-s-lehkou-muzou/1254/?dateId=5309
https://www.marianskelazne.cz/noc-s-lehkou-muzou/1254/?dateId=5309
https://www.marianskelazne.cz/vanocni-trhy/?dateId=6105
https://www.marianskelazne.cz/vanocni-trhy/?dateId=6105
https://www.marianskelazne.cz/vanocni-trhy/?dateId=6105
https://www.marianskelazne.cz/vanocni-trhy/?dateId=6105
https://www.marianskelazne.cz/vanocni-trhy/?dateId=6105
https://www.marianskelazne.cz/vanocni-trhy/?dateId=6105
https://www.marianskelazne.cz/vanocni-trhy/?dateId=6105


P R AV I D E L N É  A KC E  2 0 2 0

Leden

více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Únor
01.02. 2020
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod

01.01. 2020
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PODHORU 
Zimní turistický pochod
18.01. – 19.01. 2020
OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ
Závody v běhu na lyžích
18.01. – 25.01. 2020
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mezinárodní šachový festival

Březen
07.03. 2020
POHÁR MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstava plastikových modelářů

Duben
12.04. 2020
MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ 
Foklórní slavnost
25.04. 2020
PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA KRAKONOŠI
Čarodějnický den na vrchu Krakonoš
30.04. 2020
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Slavnostní zahájení produkce Zpívající 
fontány v sezóně 2020

Květen
08.05. – 10.05. 2020
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem
23.05. 2020
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
Běh do vrchu
30.05. 2020
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
Turistický pochod

Červen
06.04. – 07.06. 2020
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ  
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
20.6. – 26.6. 2020
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské kolonádě
27.6. 2020
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
Sraz veteránů na Arnice

Červenec
04.07. 2020
ODHALOVÁNÍ POHÁDKOVÝC SOCH
V rámci sochařského sympózia  
u hotelu Krakonoš
11.07. 2020
SPA RUN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Běžecký závod 

Srpen
14. 8. – 23. 8.  2020
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival
26.8. – 29.8. 2020
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodní filmový festival

Září
05.09. 2020
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod
05.09. – 06.09. 2020
FOOD FESTIVAL
Festival jídla, pití a skvělé zábavy 
12.09. 2020
SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ LIDÍ 
DOBRÉ VŮLE 
Tradiční svatováclavské slavnosti
24.9. – 27.9. 2020
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival

Říjen
31.10. 2020
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY, 
Poslední  produkce Zpívající fontány 
v roce 2020

Prosinec
09.12. 2020
ZPÍVÁNÍ KOLED U BETLÉMA 
V Sochařském pohádkovém ráji  
u hotelu Krakonoš
19.12. 2020
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod

http://www.marianskelazne.cz/kalendar/


TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ

PROHLÍDKY

Každý 
čtvrtek 
a sobotu

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

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

▪ 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,...

www.marianskelazne.cz/prohlidky

ZDARMA

s kartou

https://www.marianskelazne.cz/prohlidky/

