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Ohlédnutí za rokem 2022

Letošní rok je téměř za námi a všichni se už těšíme na vánoční svátky. Podívejme se, co se nám letos podařilo a jak jsme 
zvládli uplynulé měsíce. 

N e w s l e t t e r
o cestovním ruchu
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

 ▪ KIS ML obhájila svou certifikaci jako 
destinační agentura a získala certifikát 
na tři roky.

 ▪ TIC ML opět vyhrálo soutěž Zlatý erb 
za oficiální turistický webový portál 
(www.marianskelazne.cz).  Letos se 
tak stalo již po osmé. Ocenění předal 
zástupcům sám předseda Senátu Par-
lamentu ČR Miloš Vystrčil a místopřed-
seda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

 ▪ Letos to je již 6 let od prvního vydání 
našeho elektronického newsletteru.

 ▪ Již druhým rokem je TIC ML přestěho-
vané do budovy Hlavní pošty z důvodu 
rekonstrukce domu Chopin. Budova by 
měla být opravena v roce 2023. Bude-
me se tak moci opět vrátit na původní 
adresu.

 ▪ Pracovali jsme na rozvoji mobilního 
průvodce SmartGuide. Najdete v něm 
už 12 vycházkových tras včetně čtyř 
dětských.

 ▪ Rozšířili jsme Stezku spisovatelů 
o panel Vítězslava Nezvala. Celou 
stezku bude tvořit ucelený okruh 
15 panelů a připravili jsme k ní ori-
entační plán s informacemi o spiso-
vatelích.

 ▪ Připravili a uskutečnili jsme další 
nová témata komentovaných prohlí-
dek – např.: Zašlá sláva odborářské 
rekreace aneb lázně patří pracují-
cím, Prohlídka města aneb síla pří-
rodních léčivých zdrojů…

 ▪ Ve spolupráci s Městskou knihov-
nou jsme připravili výstavu na téma 
Židovských spisovatelů 20. století 
a stopy jejich díla v ML.

 ▪ V říjnu jste s námi oslavili Den archi-
tektury prohlídkou na téma historie 
kolonád a altánů.

 ▪ Připomenuli jsme si „Světový den 
pro rozvoj informací“ prostřednic-
tvím „Týdne Turistických informač-

ních center“ a prohlídky centra města.
 ▪ Byli jsme partnery nebo spolupořada-
teli mnoha kulturních akcí: Zahájení 
lázeňské sezóny, Chopinův festival, 
Knižní lázně, Letní kino, Jazzové lázně.

 ▪ Připravili jsme několik soutěží s cílem 
propagace Mariánských Lázní a popu-
larizace měst v rámci Slavných lázní 
Evropy.

 ▪ Spolu s Ant Studiem jsme připravili 
kampaň „Letos do Mariánek“.

 ▪ Prodali jsme více než 22 tisíc vstupe-
nek 

 ▪ Obsloužili jsme 43 tisíc zákazníků.
 ▪ Staráme se o PR komunikaci – díky na-
šim tiskovým zprávám vyšlo v médích 
na 132 článků zdarma.

 ▪ Opět jsme byli součástí hry ČT Déčko – 
Spravte to TO!

 ▪ Pro kolegy v Karlovarském kraji jsme 
uspořádali vzdělávací seminář na téma 
památek světového dědictví Unesco.

Infocentrum působí v Mariánských Lázních již 28 let. Těšíme se s vámi i na ten další!
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by. Park se rozpíná k okolním kopcům 
a podél údolí. V lázeňské architektuře 
převládají, domy a vily, které pocházejí 
z 19. a počátku 20. století.
Zachované lázeňské budovy a hotely, 
kolonády a drobné stavby nad prame-
ny tvoří charakteristický ráz města. 
Jeho mezinárodní význam se odráží 
v církevních stavbách různých vyzná-
ní, čímž je zvírazněn charakter místa, 
předurčující Mariánské Lázně jako 
jedno z nejvíce kosmopolitních lázeň-
ských měst v Evropě.

www.marianskelazne.cz

přírodního a 39 smíšeného ve 167 
státech světa. Česko má na tomto se-
znamu celkem 16 památek. Dalších 
7 položek má Česko v kategorii ne-
hmotného kulturního dědictví.
Mariánské Lázně, založené v období 
klasicismu počátkem 19. století, pat-
ří mezi nejrozsáhlejší lázeňská měs-
ta v Evropě. Místo se z nehostinného 
bažinatého údolí změnilo na půvab-
né město plné parků, s klasicistními 
a empírovými domy, gloriety, pavilo-
ny a kolonádami.
Jádrem lázní je centrální park s ko-
lonádou a klasicistní a secesní stav-

TIP NA DÁREK

Potěšte své nejbližší dárkem nebo zážit-
kem. V Turistickém informačním cent-
ru lze zákoupit dárkové kupony 2023, 
které lze využít na nákup vstupenek. 
Pro nejmenší nabízíme batůžky, tašky 
a nově i puzzle s mariánskolázeňskými 
veverkami Karolínou a Rudou.
Dospělé potěší abonentka jarního 
předplatného do Městského divadla. 
Od února do června je opět připraveno 
5 zajímavých divadelních titulů.

TIC Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, 
tel.: 777 338 865,  

e-mail: info@marianskelazne.cz

Great Spa Towns of Europe: Mariánské Lázně

Mariánské Lázně patří mezi jedenáct 
výjimečných lázeňských měst ze sedmi 
zemí, které v rámci mezinárodní 
sériové nominace „Slavná lázeňská 
města Evropy“ získalo zápis na Seznam 
světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO.

!!! SOUTĚŽ !!!
Prosincová otázka: Kolik památek České republiky je v současnosti zapsáno 

na seznam světového dědictví?
Své odpovědi zasílejte na email info@marianskelazne.cz do 31. prosince. 

Výherce bude vyhlášen v lednovém čísle. 
Výherce listopadového  čísla: Martin Málek, Praha

Jako světové dědictví se označují nej-
různější kulturní a přírodní památky 
po celém světě, které byly pro svou 
unikátnost vybrány organizací UNESCO 
a přijaty na Seznam světového dědictví. 
Na tomto seznamu se nacházejí nejrůz-
nější budovy, hory, jezera, národní par-
ky i celá města. Podle Úmluvy o ochra-
ně světového kulturního a přírodního 
dědictví z roku 1972 jsou smluvní státy, 
na jejichž území se dané památky na-
chází, zavázány jejich ochranou.
V srpnu 2021 bylo na seznamu svě-
tového dědictví 1 154 položek. Z toho 
869 položek kulturního dědictví, 213 

Otevírací doba infocentra 
během prosince a svátků
Infocentrum je v prosinci  
otevřené denně: 
9.00 – 12.30,  12.30 – 18.00 hod.

Jinou otevírací dobu máme pouze 
v těchto dnech:
24.12., 25.12.  ZAVŘENO
26.12.   14:00 – 17:00
31.12.   9:00 – 15:00
1.1. 2023  14:00 – 18:00
2.1. -5.1. 2023 ZAVŘENO
  (Inventura)

https://www.tomontecatini.com
mailto:%20info%40marianskelazne.cz?subject=
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Výstava "UNESCO spojuje" k výročí 50 let Úmluvy OSN

Město Mariánské Lázně se zúčastnilo výstavy v Dačického domě v Kutně Hoře s názvem UNESCO spojuje! Výstava je 
pořádána k výročí 50 let Úmluvy OSN o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Cílem je důstojně osla-
vit jednu z nejdůležitějších úmluv OSN, tuto úmluvu u široké veřejnosti a celé společnosti zpopularizovat, vysvětlit, 
k čemu slouží, jaké jsou nástroje ochrany a jak se jednotlivé země do této ochrany zapojují. Výstava se zaměřuje na 
několik památek v naší zemi a jejich specifickou obnovu či problematiku oprav a zároveň na různorodost chráně-
ných památek. 

kulturní památkou. Ve skutečnosti 
se jedná o tři budovy. Prostor mezi 
domy tvoří dvůr, přístupný domov-
ním průjezdem. Dvůr je na západní 
straně otevřený a navazuje na svah, 
který je přímo propojený s parkem 
podél Ruské ulice. Město Mariánské 
Lázně jako vlastník domu přikroči-
lo k rekonstrukci zejména z důvodu 
dlouhodobého zatékání do dvorního 
křídla, ale také ve snaze dům revitali-
zovat a zmodernizovat. Stavební prá-
ce jsou realizovány ve dvou etapách 
– první etapa byla dokončena v roce 
2021, druhá etapa má plánované do-
končení na jaře roku 2023. Provozní 
parametry domu by se měly výrazně 
zlepšit vybudováním dvojice výtahů 

a zvedací plošiny, a tím pádem zajiště-
ním bezbariérovosti celého komplexu.
Během stavby se doposud odhalila 
řada zajímavých a neznámých faktů, 
které dům skrýval. Překvapením bylo 
třeba odhalené tajemství hlavního 
schodiště, které bylo považováno ce-
lou dobu za klenuté, než se zjistilo, že 
má dřevěnou konstrukci, a klenba je 
tedy falešná. Nebo šlo o zazděný sklep 
ve svahu za budovou, o jehož existenci 
se nevědělo a poněkud změnil plány 
prací.
Výstava potrvá do konce června 2023.
Záštitu nad výstavou převzalo Minis-
terstvo kultury ČR, jež zároveň poskyt-
lo finanční podporu z Programu pod-
pory pro památky světového dědictví. 

Mariánské Lázně se zařadily do rodiny 
UNESCO v roce 2021 spolu s dalšími 
10 lázeňskými městy Evropy. Jak nám 
vysvětlila ředitelka Informačního cen-
tra Mariánských Lázní Barbora Tintě-
rová, město s radostí přijalo pozvání 
k účasti na výstavě a představilo pro-
jekt opravy Chopinova domu, která by 
měla skončit v příštím roce. 
Lázeňský dům čp. 47, původně nazý-
vaný Bílá Labuť, se nachází v centrální 
části Mariánských Lázní. Je součástí 
západní uliční fronty, která přiléhá 
k lázeňskému parku. Dobou svého 
vzniku (1819–1820) spadá do první 
etapy výstavby města – je to jeden z 
prvních tří domů na Hlavní třídě. Od 
roku 1958 je zapsanou nemovitou 
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Adventní kouzlo v Mariánských Lázních

Každý adventní víkend je připraven na kolonádě program a k tomu malý jarmark.

Adventní kolonáda v Mariánských 
Lázních má své kouzlo. V Německu 
nebo v Praze se samozřejmě pořádají 
světoznámé vánoční trhy, hlučné, s bo-
hatým výběrem různého zboží a s ob-
rovským množstvím lidí. Ale mnohým 
turistům se zalíbila filigránská koloná-
da pod načechraným sněhem, vánoční 
strom na pozadí sloupové haly Křížo-
vého pramene, chuť teplých oplatek 
a čerstvě uvařeného grogu. A možnost 
jít na procházku do pohádkového lesa 
nebo si zalézt do teplé minerální kou-
pele, výběr záleží na vás.

Návštěvníky Mariánských Lázní le-
tos jako vždy čeká adventní program, 
který zajišťuje Tomáš Richter, mana-
žer hotelu Krakonoš, který má s po-
řádáním takovýchto akcí ve svém 
hotelu obrovské zkušenosti.
Program bude zaměřen především 
na rodiče s dětmi, které samozřejmě 
potěší rozsvícení vánočního stromu 
na kolonádě 26. 11. a hudba žesťo-
vého souboru ZUŠ F. Chopina. Velké 
překvapení na ně pak čeká 3. 12. ve 
14.00 při mikulášských nadílkách 
(moderátorem je David Petřík), zá-

Jak Grinch ukradl Vánoce v Mariánských Lázních
9. prosince od 10.00 hod. bude po celý den na městské tržnici v Mariánských Lázních probíhat oslava Vánoc a vánoční jarmark. 
Organizátorem této akce je paní Mgr. Veronika Vyskočilová, která pracuje na městském úřadě. 

Paní organizátorka vytvořila celkový 
koncept tohoto dne, který můžeme 
rozdělit na dvě části. Jedna část oslavy 
bude mít klasický charakter, na jaký 
jsme všichni zvyklí a celý rok se na něj 
těšíme: jarmark s chutným vánočním 
občerstvením, svařákem, voňavými pra-
ženými oříšky, různými druhy cukroví 
nebo trdlem. Samozřejmě nebude chy-
bět vánoční stromeček ozdobený dětmi 
z místních školek. Tradiční české vánoč-
ní koledy zazpívají žáci mateřských škol 
z MŠ Křižíkova, MŠ Úšovice, ZŠ a LMŠ 
Čtyřlístek. Nebude chybět ani vánoční 
výstava výtvarného oboru a vystoupe-
ní souboru zobcových fléten městské 
Základní umělecké školy F. Chopina. 

Milovníci čerta, anděla a Mikuláše si 
přijdou na své také během vystoupení 
městské folklorní skupiny Marjánek. 
Milovníci českých tradic se mohou tě-
šit na živý Betlém v podání folklórní-
ho souboru Marjánek. Ten mimo jiné 
představí již zapomenuté obchůzky 
Lucií a Barborek. 
Nicméně návštěvníky čeká i milé pře-
kvapení! Od 15.00 hod. na ně totiž 
bude čekat Grinch a jeho parta. Tento 
pohádkový příběh o zeleném nena-
pravitelném bručounovi, který nesná-
ší nic a nikoho, oživí pro děti v Marián-
ských Lázních spolek AS Ghost Czech 
Force z Ústí nad Labem. Kdo nezná 
Grinche, tak upřesníme, že knihu Jak 

Grinch ukradl Vánoce napsal americký 
spisovatel Dr. Seuss (Theodor Seuss Ge-
isel) v roce 1957. Následně byla pohád-
ka zpracována v různých filmech a stala 
se světoznámou a oblíbenou dětmi po 
celém světě. Grinch je chlupatý zelený 
skřítek, který žije v jeskyni nad městem 
Kdovíkov, do kterého nerad chodí. Ze 
všeho nejvíc na světě nenávidí Vánoce, 
a rozhodl se tedy, že Kdovíkům Vánoce 
ukradne. Nakonec ale i Grinch pochopí, 
že skutečné kouzlo Vánoc netkví v zá-
řivé výzdobě a hromadě dárků. Z toho 
vzešel krásný příběh o lásce, rodině, 
tradicích a dárcích. 9. prosince tedy zjis-
tíme, jestli se Grinchovi podaří ukrást 
Vánoce v Mariánkách. 

bavu zajistí dětská diskotéka, setkání 
s andělem, čertem a Mikulášem a zá-
plava různých sladkostí či jiných dob-
rot 
Turisté, kteří mají rádi hudbu, mohou 
oslavit čas Vánoc poslechem advent-
ního koncertu 4. 12. v kostele Nane-
bevzetí p. Marie. 18. 12. od 16.00 pak 
zazní česká mše vánoční od J. J. Ryby 
v podání Západočeského symfonické-
ho orchestru.

Celý program ZDE >



Zámek Kynžvart připravil na ad-
ventní čas celodenní vánoční pro-
gramy pro děti.

Speciální celodenní vánoční vzděláva-
cí programy zábavnou a tvůrčí formou 
seznamí děti s osobitým prostředím 
zámku a zámeckého parku a téma-
ticky s vánočními tradicemi a zimní 
přírodou. Děti v nich najdou poučení 
i zábavu a rodiče budou mít od 9:00 do 
15:00 hodin čas na vánoční přípravy.

Správa zámku vzdělavací programy 
připravila v následujících termí-
nech:

I. Vysejme si Vánoce a Proleťme se 
ptačím rokem - sobota 3. prosince 
2022
Dopoledne si s dětmi vyrobíme z přírod-
ních materiálů vánoční ozdoby se zabu-

Už jste navštívili?
dovanými semínky. Ozdoby si budou 
moci na jaře celé zasadit a pozorovat 
a pečovat o výsledek své práce.
Odpoledne se proletíme ptačím ro-
kem. Děti se při hrách seznámí s pta-
čím životem a některé ptáčky budou 
možná i pozorovat pomocí dalekohle-
dů.

II. Vánoční stromek známý neznámý 
a Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na 
louku - pátek 23. prosince 2022
Během dopoledního programu se 
v teple zámku seznámíme se zvykem 
vánočního stromečku. Budeme po-
znávat jehličnaté stromy a vyrobíme 
i nějakou zajímavou a pěknou ozdo-
bu na stromeček.
Odpoledne společně se skřítkem 
Mrazílkem pronikneme v parku do 
tajů zimní přírody. Děti si odnesou 
drobné výrobky.
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Vánoční dny na zámku Kynžvart pro děti

Program je určen pro děti ve věkovém 
rozmezí  5 až 12 let.
Cena programu: 600 Kč
V ceně: celodenní vzdělávací program 
pro děti, oběd, svačina a pitný režim
Vstupenky je možné zakoupit online 
na internetových stránkách zámku:  
www.zamek-kynzvart.cz,
nebo po telefonické domluvě na poklad-
ně zámku.

zdroj: www.zamek-kynzvart.czzdroj: www.zamek-kynzvart.cz

Informace o provozní době zámku 
v prosinci:
Ani běžný návštěvník nemusí zou-
fat. Až do 15. prosince bude zámek 
otevřen každé úterý a čtvrtek od 
12:30 do 15:00 hodin. 

Prohlídky budou začínat v časech:
13:00 Zámecké interiéry Metternichů
14:00 Muzeum a kabinet kuriozit
15:00 Zámecké interiéry Metternichů

https://www.zamek-kynzvart.cz/cs
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25.11. – 18.12.2022
Hlavní kolonáda

Adventní víkendy
a malý jarmark
Adventní víkendy se konají vždy od 
10:00 do 18:00.  Můžete si dát svařák 
nebo vánoční punč - ochutnat něco dob-
rého a koupit si vánoční jmelí.

více informací ZDE

Tipy na akce

Provozní doba v prosinci
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00
24.12., 25.12.  ZAVŘENO
26.12.   14:00 – 17:00
31.12.   9:00 – 15:00
1.1. 2023   14:00 – 18:00
2.1. -5.1. 2023 ZAVŘENO (Inventura)

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

9.12.2022 19:30
Společenský dům Casino

S HVĚZDAMI NAD HLAVOU
„HVĚZDNÉ MLÁDÍ“ A MATYÁŠ NOVÁK
ABONENTNÍ KONCERT – ABO 4 + NA-
HRAZENÝ KONCERT ABO 6 ZE SEZÓNY 
„HUDBA LÉČÍ“ původní termín  8. 1. 
2021

více informací ZDE

27.11. – 31.12. 2022
Městské muzeum

Historický betlém v muzeu
Výstava historického betlému z Karlo-
varska.

více informací ZDE

4.12.2022 19:30
Městské divadlo

VELKÁ ZEBRA aneb Jak že 
se to jmenujete?
Zábavná komedie o tom, proč před pro-
blémy (ne)utíkat

více informací ZDE

15.12.2022 19:30
Městské divadlo

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Divadelní předplatné podzim 2022, 4.titul
Legendární hudební komedie otom, že ve 
válce múzy mlčí, pokud se nestane zázrak.

více informací ZDE

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/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
https://www.marianskelazne.cz/s-hvezdami-nad-hlavou/5515/?dateId=28855
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/historicky-betlem-v-muzeu-1668597085/?dateId=28520
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/j-j-bricaire-m-lassayques-velka-zebra-aneb-jak-ze-se-to-jmenujete/5381/?dateId=28722
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/jiri-suchy-jiri-slitr-kdyby-tisic-klarinetu/4753/?dateId=25033
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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.
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.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY PROSINEC 2022

Prohlídka centra města čt 01.12. 2022, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Prohlídka centra města čt 15.12. 2022, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

2. Adventní prohlídka so 03.12. 2022, 13:30 130,-
Historická prohlídka města trochu jinak. Bude vás provázet Mikuláš, anděl nebo čert?

3. Adventní prohlídka so 10.12. 2022, 13:30 130,-
Historická prohlídka města trochu jinak. Návštěva trhů (dle termínu).

4. Adventní prohlídka so 17.12. 2022, 12:30 130,-
S nadílkou u Krále smrků - tradiční turistická akce. Délka cca. 4 km tam a 4 km zpět.

Prohlídka centra města čt 08.12. 2022, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.





P R AV I D E L N É  A KC E  2 0 2 3

více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Leden
01.01. 2023
NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA PODHORNÍ VRCH 
45. ročník turistického pochodu

14. – 21.01. 2023
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
21. ročník šachového festivalu

21.01. 2023
OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ
Veřejný závod v běhu na lyžíchÚnor

04.02. 2023
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod - 42. ročník

Duben
Termín bude upřesněn
MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ
Folklorní slavnost jara

Termín bude upřesněn
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.04. 2023
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZPÍVAJÍCÍ 
FONTÁNY

Květen
01.05. 2023
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ornitologická procházka
08.05. 2023
OSLAVY OSVOBOZENÍ
Vzpomínková akce
13. – 15.05. 2023
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem
14.05. 2023
ŠVIHÁCKÁ CYKLOJÍZDA
16. – 18.5. 2023
FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Vzájemné setkávání lidí s postižením
a bez postižení

Červen
Termín bude upřesněn
POHÁR MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstavy plastikových modelářů
Termín bude upřesněn
SLAVNOSTI LETNÍHO SLUNOVRATU
červen – červenec
LETNÍ KINO NA FERDINANDCE
Promítání pod širým nebem

Červenec

01.07. 2023
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL  
NA ARNICE
Termín bude upřesněn
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodní filmový festival
15.07. 2023
SPA RUN, MOVOMAL
Běžecký závod s doprovodným 
programem

Srpen
12. – 19.08.  2023
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival - 64. ročník
27.08.  2023
VALSKÝ POHÁREK 
Pochod za poznáním nejbližšího okolí

Září

Říjen
Termín bude upřesněn
LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Podzimní jarmark 
Termín bude upřesněn
OSLAVY DNE SAMOSTATNOSTI
Oslavy s lampiónovým průvodem
31.10. 2023
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY

Prosinec
16.12. 2023
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod
Termín bude upřesněn 
ZPÍVANÍ KOLED U BETLÉMU

změna programu vyhrazena

18.03. 2023
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ  
KARLOVARSKÉ OBLASTI 
Turistický pochod - 23. ročník

Březen

27.05. 2023
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
46. ročník turistického pochodu
26. – 28.05. 2023
KULTURNĚ OZDRAVNÁ KÚRA
Multižánrový festival

03.06. 2023
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
3. ročník běhu do vrchu
03. – 04.06. 2023
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ  
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
24. – 30.06. 2023
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské kolonádě

Termín bude upřesněn
ODHALENÍ NOVÝCH SOCH PŘED 
HOTELEM KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
GRAND PRIX MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Turnaj v petanque
21. – 23.07 2023
KNIŽNÍ LÁZNĚ
Knižní jarmark malých nakladatelů 
s doprovodným programem

02.09. 2023
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod - 8. ročník
10.09. 2023
POCHOD OKOLÍM TEPLÉ
Turistický pochod  - 12. ročník
14. – 17.09. 2023
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival
23. – 24.09. 2023
FOOD FESTIVAL
Kolonáda plná dobrého jídla a pití

Termín bude upřesněn
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Termín bude upřesněn
LOUČENÍ S LÉTEM  
NA VRCHU KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
SVATOVÁCLAVSKÉ TROUBENÍ NA 
KLADSKÉ
Termín bude upřesněn
VÝSTAVA HUB
Termín bude upřesněn
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

Listopad
Termín bude upřesněn
SNOW FILM FEST
Přehlídka filmů o zimních sportech



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hotel Krakonoš  
Mariánské Lázně 660  
353 01 Mariánské Lázně  
Tel.: +420354622624  
info@hotelkrakonos.eu  
ww.hotelkrakonos.eu  

 
spoj z vrchu Krakonoš -19:19 ze zastávky Krakonoš bus ČSAD 



KLUB  ČESKÝCH  TURISTŮ  MARIÁNSKÉ  LÁZNĚ 
      

Vás zve na 41. ročník setkání 
    

Nadílka u Krále smrků 
 

v sobotu 17. prosince 2022 
 
Start :  k ležícímu smrku samostatně z Mariánských Lázní,  

    z Lázní Kynžvart, z Velké Hleďsebe, z Valů, …                  
Cíl : tradičně u Krále smrků od 14.00 (padl při vichřici v únoru 2017) 
 Dostředná akce – cca 4 km tam a 4 km zpět.  
 Rozloučení s turistickým rokem, vánoční koledy, občerstvení,  
 začátek novoroční sbírky – akce NOVOROČNÍ čtyřlístek.  
 Vezměte s sebou malé dárečky pro své nejbližší.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

GPS souřadnice - Loc: 49°59'7.217"N, 12°40'47.917"E   

Informace : - Milena Kafková, kafkova.milena@seznam.cz,  
 - Růžena Balatá, ribaml@seznam.cz  

- Jiří Černý, jcerny.ml@seznam.cz 
 

Zdrávi  došli!!!     Pořadatelé z KČT  
        Mariánské Lázně  
                                                             
Účast na vlastní nebezpečí, a za dodržení aktuálních protiepidemických a hygienických nařízení – očkování, 
test, respirátor, dezinfekce, rozestupy… 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 



Vstupné: Dospělí  40 Kč
Děti od 7 do 15let 20 Kč
Zimní stadion mail: zimak@sms – ml.cz
Telefon: 354 623 195

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - PROSINEC

03.12. 2022 SOBOTA 15.00 – 16.30 hod.
04.12. 2022 NEDĚLE 15.00 – 16.30 hod.
10.12. 2022 SOBOTA 15.00 – 16.30 hod.
11.12. 2022 NEDĚLE 14.00 – 15.30 hod.
18.12. 2022 NEDĚLE 12.00 – 13.30 hod.
25.12. 2022 NEDĚLE 15.00 – 16.30 hod.
31.12. 2022 SOBOTA 12.00 – 13.30 hod.

Sezónní pronájem dětských bruslí: 775 611 196
Broušení bruslí: 722 695 464
Místnost na broušení bruslí se nachází vlevo na chodbě u šaten.



https://www.marianskelazne.cz/daniel-hulka-jiri-skorpik-po-letech/5480/?dateId=28791


Zakoupit vstupenku ZDE >

https://www.marianskelazne.cz/moje-hrady/?dateId=28878



