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

Oslavme společné století
V roce 2018 si Česká a Slovenská re-
publika připomínají významné výro-
čí – sto let od založení samostatného 
Československa, ale také padesáté 
výročí pražského jara 1968 nebo 
čtvrtstoletí od česko-slovenského 
rozdělení. 

Po celé České republice proto probíhají 
oslavy, kterými si připomínáme události, 
které nás naším společným stoletím pro-
vázely, a které formovaly českou a  slo-
venskou identitu. Tyto oslavy probíhají 
formou řady kulturních akcí a aktivit, 
jako jsou koncerty, výstavy či workshopy 
a jsou příležitostí k připomenutí význač-
ných výročí široké veřejnosti  a  k  pro-
hloubení naší společné historické a kul-
turní paměti. 
Inspiraci k akcím v Karlovarském kraji 
můžete najít v programovém katalogu na 
webových stránkách www.spolecnestole-
ti.cz. V Mariánských Lázních se můžete 
těšit např. na dobovou módní přehlídku 
z období let 1914 – 1945 (23.10. v Měst-
ském divadle), přednášku Letci z blíz-
kého okolí soukromého historika PhDr. 
Daniela Švece (25.10. v Domě Chopin) 
a  samozřejmě tradiční lampionový prů-
vod (28.10. v 18 hodin od hotelu Cristal 
Palace).

www.spolecnestoleti.cz

JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN
 ▪ 23 .10 .2018, 17 .00
 ▪ Městské divadlo, galerie
 ▪ vstup: 28,-

Dobová módní přehlídka z období let 
1914 – 1945

KONCERT ČESKÉHO SWINGU
 ▪ 24 .10 .2018, 19 .30
 ▪ Městské divadlo
 ▪ vstup: 100,-

Koncert orchestru Ježkovo stopy zamě-
řeného na jazz a swing 20. a 30. let

LETCI Z BLÍZKÉHO OKOLÍ
 ▪ 25 .10 .2018, 19 .30
 ▪ Malá scéna domu Chopin
 ▪ vstup: 28,-

Přednáška soukromého historika PhDr. 
Daniela Švece

ZSO: HVĚZDY NA DLANI
 ▪ 26 .10 .2018, 19 .30
 ▪ Společenský dům Casino
 ▪ vstup: 300, 400, 500,-

Bedřich Smetana: Má vlast – cyklus 
symfonických básní

-123 MINUT - ČSR 100
 ▪ 26 .10 .2018, 21 .00
 ▪ RC club Morrison
 ▪ vstup: 250,-

"Minuty" se po letech vrací do ML

OSLAVA DNE VZNIKU ČSR
 ▪ 28 .10 .2018, 18 .00
 ▪ Cristal Palace, Kolonáda

Lampionový průvod od hotelu Cristal, 
vystoupení Dechového orchestru mla-
dých a mažoretek, ohňostroj, proslov 
představitele města,...

100 let příběhu 
České republiky
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Více než 50 turistických informač-
ních center napříč Českou republi-
kou spolupracovalo během prázdnin 
s Českou televizí na letní prázdnino-
vé hře pro děti, tentokrát s názvem 
„Sežeňte ovečky". 

Z dětského kanálu Déčko zmizely ob-
líbené duhové ovečky, které zabloudi-
ly do našeho světa a zde se houfovaly 
na místech, kde je něco zaujalo: hrady, 
muzea, turistická informační centra, 
hezká místa v přírodě. Úkolem dětí 
bylo na taková místa jet, a tím ovečky 
přivést zase zpátky. V našem městě se 
také zatoulal houf oveček, konkrétně 
do Domu přírody na Kladské. Všechny 
ovečky se nakonec našly a na Déčku 
proběhla již pátá narozeninová oslava 
Déčko kanálu.
Cílem hry je podpořit výlety a cesto-
vání dětí po České republice. K zapo-

Prázdninová hra s Českou televizí

jení do hry jsou děti každoročně 
povzbuzovány na televizním kanálu 
ČT:D a ke hře slouží speciální strán-
ky aktuálního projektu, letos www.
sezenteovecky.cz. V úspěšné loňské 
hře „Probuď Déčko" bylo zapojeno 

50 infocenter, členů A.T.I.C. ČR, uplat-
něno přes 40 000 letáků s kódy, kešky 
čítaly 28 000 návštěv a webové strán-
ky soutěže zaznamenaly 1 641 998 
zobrazení.

Cílem infocentra je vytvořit podrob-
nější turistickou brožuru pro ná-
vštěvníky s tipy na strávení různě 
dlouhé dovolené s programem, nápa-
dy na výlety, extra zajímavosti, poby-
ty s dětmi, na kole, v zimě; průvodce 
poradí, kde se dobře najíst a upozor-
ní na top akce roku. Materiál bude re-
alizován zatím v češtině, do budouc-
na budou doplněny jazykové mutace. 
Brožura bude rovněž ke stažení na 
webových stránkách města. Průvod-
ce bude ve formátu A5.

Nová turistická brožura s tipy na výlety

Mariánské Lázně a jejich okolí ský-
tají řadu možností trávení volného 
času. Chceme návštěvníkům před-
ložit materiál, který je na všechna 
zajímavá místa dovede a předsta-
ví město ve všech jeho podobách. 
Zároveň upozorníme na řadu zají-
mavostí, unikátností, výjimečných 
událostí, sportovních i kulturních 
možností. Tipy na výlety budou 
odkazovat nejen na město, ale i na 
jeho okolí, tedy i na Karlovarský 
kraj.

SENIOR PASY jsou unikátním projek-
tem, který vznikl na podporu obyva-
telstva s věkem od 55 let. Projekt při-
náší ucelený a jednotný systém slev 
na výrobky a služby poskytovaný dr-
žitelům karet SENIOR PAS.

Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou 
primárně zaměřeny na zdravotnic-
tví, lázeňství, wellness, cestování, 
stravování, ubytování, vzdělání, mu-
zea, galerie, ale i spotřební nákupy. 
V Mariánských Lázní je zapojeno již 
18 subjektů, mezi nimiž jsou lékárny, 
hotely, sportovní potřeby, muzeum, 
bazén a další poskytovatelé služeb. 
Se Senior Pasem můžete rovněž vy-
užít slevu na novinku Městského 
infocentra – komentované tematic-
ké prohlídky. Více o slevách a celém 
projektu na www.seniorpasy.cz . 

Užívejte si se  
SENIOR PASemInfocentrum města Mariánské Lázně připravuje nový turistický materiál, 

který navazuje na úspěšného Malého průvodce městem, který byl realizo-
ván v roce 2017 a stal se klíčovým materiálem pro infocentrum i místní 
podnikatele v cestovním ruchu. Na projekt opět přispěl Karlovarský kraj.
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Agentura CzechTourism vyhlašuje 
akvizici turistických atraktivit pro 
soutěž DestinaCZe. Hlavní myšlen-
kou soutěže je představit turistům 
méně známá a zajímavá místa v re-
gionech České republiky. Jedná se 
o jedinečnou příležitost pro provozo-
vatele, jak se zviditelnit na trhu.  

Přihlašování do soutěže je pro pro-
vozovatele turistických atraktivit 
možné do 15. října 2018, a to pro-
střednictvím formuláře na webové 
stránce: czechtourism.cz/soutez-de-
stinacze-2019. 
Soutěžit se bude opět ve třech kate-
goriích. První z nich je určena turis-
tickým subjektům, které jsou vhodné 
pro rodiny s dětmi – kategorie Kudy 
z nudy. Další se věnuje aktivně strá-
venému volnému času-kategorie 
Česko jede. Uspět lze také ve speci-
ální kategorii Trendy a novinky. Ta 
je určena subjektům, které vznikly 
nebo byly znovu otevřeny v průběhu 
letošního roku. 
Ze všech přihlášených subjektů vy-
bere odborná porota celkem de-
vět favoritů, kteří se v květnu 2019 
utkají o vítězství v jednotlivých ka-
tegoriích. Vítěze pak vybere široká 
veřejnost, která se zúčastní online 
hlasování a soutěže o ceny. 
Soutěž DestinaCZe se každoročně 

Přihlaste svou DestinaCZi do sedmého ročníku soutěže agentury CzechTourism 

těší velké oblibě, jak mezi pro-
vozovateli, koncovými uživateli 
sociálních sítí, tak i odbornou ve-
řejností. Cílem soutěže pořádané 
agenturou CzechTourism není 
pouze udělit prestižní ocenění. 
DestinaCZe je součástí online 
kampaně agentury podporující 
domácí cestovní ruch. 
Projekt DestinaCZe je skvělou pří-
ležitostí ke zviditelnění netradič-
ních míst, která mohou návštěv-
níci prozkoumat. Její benefity 
vyzdvihuje také ředitelka odboru 
strategie a marketingu CzechTou-
rism Radana Koppová: „Soutěže 
jako je např. DestinaCZe pomáhají 
zvýšit povědomí o méně známých 
turistických cílech, které lákají tu-

risty na nevšední zážitky v krásném 
prostředí České republiky. Snažíme 
se vybrat jednotlivá soutěžní místa 
tak, abychom veřejnosti nabídli pes-
trou škálu zajímavých destinací s bo-
hatou nabídkou historických, kultur-
ních a přírodních zajímavostí.“ 
Aby byla soutěž zajímavá také pro 
turisty, očekává se od soutěžících 
aktivní zapojení. Je nezbytné, aby 
byla soutěž propagovaná nejen skrze 
CzechTourism, ale také samotnými 
soutěžícími. „Velmi si vážím výhry 
v soutěži DestinaCZe 2018 v katego-
rii ČS100. Díky vítězství Letohrádku 
Sv. Vojtěcha, věřím, bude mít ná-
vštěvnost našeho unikátního hotýlku 
vzrůstající tendenci“, říká pan Pavel 
Beneš, jednatel letohrádku.

Regionální turistická karta
Využijte volných vstupů nebo slev do 
více než 60 památek a dalších ná-
vštěvních míst. Po dobu své platnosti 
slouží Karlovy VARY REGION CARD 
také jako bezplatná jízdenka veřejné 
dopravy v Karlových Varech a v Ma-
riánských Lázních.  

Turistické informační centrum Mari-
ánské Lázně nabízí k zakoupení kartu 
Karlovy VARY REGION CARD. Poříze-
ním získáváte nárok na veškeré služby 
kartou poskytované. Kartu lze zakou-
pit v různých dobách platnosti (2, 4, 7 
dní) a získáváte tak volný vstup do více 
než 40 památek a dalších návštěvních 
míst. Návštěvní místo je u vstupu vždy 
označeno samolepkou, dokládající ak-

ceptaci karty. Pro využití volného 
vstupu se prokážete řádně vyplně-
nou platnou kartou. Volný vstup lze 
kartou čerpat vždy pouze jednou. 
Karta dále poskytuje slevy až do 
výše 50 % na vstupy do dalších ob-
jektů a na poskytované služby. 

Po dobu své platnosti slouží Karlovy 
VARY REGION CARD jako bezplatná 
jízdenka veřejné dopravy v Karlových 
Varech a v Mariánských Lázních.

www.karlovyvarycard.cz
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Cheb nebo také německy Eger není 
třeba dlouho představovat. Okresní 
město ležící na západním cípu Čech 
pouhých 5 km od hranic s bohatou a 
slavnou historií má co nabídnout.

Pokud jste zavítali do Chebu poprvé, 
jistě nesmíte minout hlavní chebské 
náměstí se slavným Špalíčkem.
Blok jedenácti měšťanských domů, 
těsně přilepených k sobě a rozděle-
ných 160 cm úzkou Kramářskou ulič-
kou dokreslují pohádkovou atmosféru 
historického centra.
Hlavní turistickou atrakci představuje 
návštěva Chebského hradu, který je 
jednou z nejcennějších románských 
památek střední Evropy. Chebský hrad 
je unikátní nejen kvůli zachovalé gotic-
ké kapli sv. Erharda a Uršuly. Součástí 
hradu je rovněž Černá věž z černého 
sopečného tufu, pozůstatky paláce, ka-
sematy nebo Mlýnská věž.

Už jste navštívili?
Cheb byl odjakživa významným do-
pravním uzlem, ležel na důležité krá-
lovské cestě z Norimberku do Prahy. 
Není tedy divu, že se zde odehrálo 
mnoho historických událostí.
Jednou z nich je i zavraždění Albrech-
ta z Valdštejna. Tomu je věnován 
jeden z okruhů Chebského muzea, 
které nalezneme v tzv. Pachelbelovo 
domě na náměstí. Kromě stálých ex-
pozic nabízí muzeum svým návštěv-
níkům i kulturní program v podobě 
pravidelných výstav a koncertů. 
Dříve narození si pak mohou zavzpo-
mínat v chebském Retromuseu. No-
vinka otevřená v roce 2016 přibližu-
je návštěvníkům design a životní styl 
v Československu 60., 70. a 80. let 
minulého století.
Retromuseum je součástí Galerie vý-
tvarného umění v Chebu, která se na-
chází v sousední budově a platí pro 
ni vstupenka z Retromusea.

Kromě pravidelných výstav muzeum 
disponuje stálými expozicemi moder-
ního, současného a gotického umění.
Další atraktivní chebskou novinkou 
je prohlídková trasa "Pod střechami 
chebských domů", která Vás provede 
po půdách městských domů na cheb-
ském náměstí.  Seznámíte se tak s je-
dinečnou atmosféru při obdivování 
zručnosti tesařských mistrů. 
Prohlídka trvá zhruba hodinu a půl. Na 
jednu prohlídku se může vydat maxi-
málně 20, minimálně však 7 osob a lze 
si je rezervovat prostřednictvím cheb-
ského turistického infocentra.

Chebská historie, umění i retro

Cheb:  tic.cheb.cz
Chebský hrad:  www.hrad-cheb.cz
Muzeum Cheb:  muzeumcheb.cz
Retromuseum: retromuseum.cz
GAVU:  www.gavu.cz
Prohlídky:   historickycheb.cz

Slevy s Karlovy Vary  
REGION CARD 
Muzeum Cheb:  vstup zdarma
Hrad Cheb: Sleva 50%
GAVU: vstup zdarma 
Retromuseum: vstup zdarma
Galerie 4: vstup zdarma

http://www.karlovyvarycard.cz
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2.10.2018, 18.00 
Městské muzeum

SVAČOBĚD U AKVADUKTU
Vernisáž výstavy grafiky, obrazů  
a autorských knih

3.10.2018, 19.30
Městské divadlo

HUDBA PROMENÁD
Komponovaný večer s krásnými áriemi 
z operet a muzikálů

4.10.2018, 19.30 
Městské divadlo

ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská komedie v podání Divadla 
lidové tvorby Mariánské Lázně.

Kalendář akcí

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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21.10.2018, 20.00 
Na Rampě 

NA STOJÁKA
Účinkující: Lukáš Pavlásek, Dominik 
Heřman Lev, Daniel Čech

23.10.2018, 17.00 
Městské divadlo, galerie 

JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN
Dobová módní přehlídka z období let 
1914 – 1945

24.10.2018, 19.30 
Městské divadlo 

KONCERT ČESKÉHO SWINGU
Koncert orchestru JEŽKOVY STOPY

25.10.2018, 19.30 
Malá scéna dům Chopin 

LETCI Z BLÍZKÉHO OKOLÍ
Přednáška soukromého historika PhDr. 
Daniela Švece

14.10.2018, 15.00 
Městské divadlo

ZLATOVLÁSKA
Klasická činoherní výpravná pohádka

13.10.2018, 19.00
Zimní stadion 

NOC BOJE 9,THAIBOX, 
K-1 a MMA 
Galavečer bojových stylů

6.10.2018, 19.30 
Městské divadlo

DRAHÁ LEGRACE
Veberova brilantní hra je volným 
pokračováním slavné hry „Blbec k 
večeři“.

11.10.2018, 19.30 
Městské divadlo

DAVID DEYL -  
KOUZELNÉ MELODIE
Koncert v rámci podzimního turné

14.10.2018, 11.00–17.00
Kolonáda

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL 
JABLEK 
Oslava podzimní sklizně ovocných 
stromů

17.10. 2018, 19.30 
Společenský dům Casino

ZSO: VEČER MOZARTA  
A HAYDNA
Koncert vážné hudby, 
Wolfgang A. Mozart, Joseph Haydn

18.10. 2018, 19.30 
Městské divadlo

SVĚTÁCI
Notoricky známá komedie o partě 
fasádníků od Velhartic...

28.10.2018, 18.00
Kolonáda

OSLAVA DNE VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO ČESKO-
SLOVENSKÉHO STÁTU 
Oslava svátku s lampionovým prů-
vodem od hotelu Cristal Palace na 
kolonádu. Na kolonádě vystoupení 
dechového orchestru a ohňostroj.

29.10. 2018, 19.30 
Městské divadlo

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Ani sama Smrt nezabrání tchýním 
prudit a montovat se do života jejich 
mladým.
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Prohlídky - říjen
Slavná milostná 
setkání

4.10.2018, 
15:30 
(čtvrtek)

Prohlídka města zaměřená na historky o zami-
lovaných párech v Mariánských Lázních.

200,-
150,-

Putování okolo 
Mariánských Lázní I.

6.10.2018, 
13:00 
(sobota)

Vydejte se s naším průvodcem do okolní pří-
rody, poznejte krásu okolních lesů, vyjímečně 
čistý vzduch a atmosféru počátků lázní.

180,-
120,-

Theodor Lessing a 
Židé v Mar. Lázních

11.10. 2018, 
16:00 
(čtvrtek)

Seznamte se s podrobnostmi židovských kořenů 
v Mariánských Lázních.

200,-
150,-

Prohlídka po pra-
menech I.

13.10. 2018,  
13:00 
(sobota)

Vydejte se s námi poznat ty nejvýznamnější 
prameny.

180,-
120,-

Prohlídka centra 
města

18.10. 2018, 
15:30 
(čtvrtek)

Historická prohlídka města – poznejte nejvý-
znamnější místa Mariánských Lázní.

120,-
60,-

Prohlídka po 
pramenech II.

20.10. 2018, 
13:00 
(sobota)

Vydejte se s námi poznat ty nejvýznamnější 
prameny.

180,-
120,-

Slavná milostná 
setkání

25.10. 2018, 
15:30 
(čtvrtek)

Prohlídka města zaměřená na historky o zami-
lovaných párech v Mariánských Lázních.

200,-
150,-

Putování okolo 
Mariánských  
Lázní II.

27.10. 2018, 
13:00 
(sobota)

Vydejte se s naším průvodcem do okolní pří-
rody, poznejte krásu okolních lesů, vyjímečně 
čistý vzduch a atmosféru počátků lázní.

180,-
120,-

Po stopách 
slavných 
návštěvníků I.

27.10. 2018, 
15:30 
(sobota)

Pojďte je s námi prozkoumat sochy, památní-
ky a pamětní desky v místech, kde trávili svůj 
pobyt slavní návštěvníci Mariánských Lázní.

180,-
120,-

Prohlídky se liší v závislosti na sezóně, počasí a otevíracích dobách. Nárok na slevu mají děti 
od 6-15 let, studenti, držitelé karty ZTP a Senior pasu. Pro malé děti využijte speciální pro-
hlídky z naší nabídky. Uvedené ceny platí na osobu.

www.marianskelazne.cz/prohlidky

Vstupenky lze koupit  v infocentru nebo  objednat na info@marianskelazne.cz

TÉMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY




