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Mariánské Lázně se prezentovaly v Praze

KIS Mariánské Lázně s.r.o. ve spolupráci s Pražskou informační službou
připravilo dne 13. 9. 2019 v době od
11 do 18 hodin prezentaci Mariánských Lázní v Turistickém informačním centru Na Můstku, v Rytířské ulici 12.
Návštěvníci mohli ochutnat teplou
oplatku, léčivý pramen Rudolf či Aqua
Maria a čerstvá jablka jako pozvánku
na říjnový festival jablek. Kdo vyplnil
krátký znalostní kvíz o Mariánských
Lázních, získal skvělé dárky. Návštěvníci se také mohli vyfotit ve stylovém foto
koutku s originálními dekoracemi.
Celou akcí provázel moderátor Alexandr Komarnický. Zástupci KIS Marián-
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ské Lázně měli k dispozici vlastní informační pultík, kde byly k dispozici
materiály o městě a také promítali
video spoty o Mariánských Lázních.
Celá akce se setkala s velkým zájmem
a řada návštěvníků byla nadšena zajímavým nápadem.
Poděkování patří kolegům z informačního centra Na Můstku, kteří nám poskytli své zázemí a velký kus prostoru
informačního centra. Dalšími partnery byli: Bohemia Healing Waters,
Mondelez International (oplatky Kolonáda), Pražská informační služba,
Václava Simeonová, Hellmich – zelenina s.r.o., Folklórní soubor Marjánek,
CHKO Mariánské Lázně, DLT Mariánské Lázně.

130 let slavné kolonády

Ocelolitinová kolonáda v Mariánských Lázních je
nejkrásnější stavbou tohoto druhu
na světě. Byla postavena v novobarokním stylu
v roce 1889, měří 135 metrů na délku a 12 metrů na šířku. V roce 2010
byla prohlášena národní kulturní
památkou ČR.
Kolonádu nechal postavit tepelský
opat Ambrosius Alfred Clementso
na místě stísněného promenádního sálu z roku 1828. Stavbu navrhli
vídeňští architekti Hanz Miksch
a Julian Niedzielski. Její ocelo-litinová konstrukce byla vyrobena
v blanenských strojírnách knížete
Salma.
Kolonáda je vzácným příkladem
dobových staveb, jaké bývaly v minulosti v našich i zahraničních lázních a postupně byly likvidovány
nebo modernizovány. Zdejší kolonáda přežila. Její rozsáhlá rekonstrukce proběhla v rámci generální
modernizace celé promenády mezi
pavilony Křížového a Karolinina
pramene v letech 1973 – 1981.
Cyklus nástropních fresek s motivy „Člověk a vesmír“ je dílem akademického malíře Josefa Vyleťala
a bronzové reliéfy na stěnách kolonády vytvořil Antonín Kuchař.
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Informace z infocentra
Čtvrtek 24. října 2019: Den informačních center 2019
V rámci Světového dne pro rozvoj
informací vyhlásila rada A.T.I.C. ČR
24. říjen 2019 poprvé za Den turistických informačních center České
republiky. Asociace si tak mj. připomene 25 let své existence.
Samotnému vyhlášení dne infocenter
předcházelo odsouhlasení v radě A.T.I.C.
ČR a následně oslovení členů asociace
-turistických informačních center (TIC),
zdali by se k takovému dni infocenter
připojila. Již v první vlně projevilo zájem
cca 50 informačních center a k dnešnímu dni víme, že se do akce zapojí více
než 160 TIC z celé České republiky. Pracovníci infocenter ve čtvrtek 24. října
své návštěvníky buď obdarují nějakou
drobností, nebo je pozvou na znalostní
kvíz, někde jim uvaří kávu nebo čaj apod.
Volba nabídky, s níž turistická informační centra do dne infocenter přichází, je
na každém jednotlivém pracovišti. Na
webových stránkách asociace www.aticcr.cz je každý týden aktualizován seznam
zapojených turistických informačních
center. Srdečně zveme širokou veřejnost,
aby se v tento den přišla do infocenter
na jejich činnost podívat, navázat bližší
vztahy a případně si i popovídat.

Samotnému vyhlášení dne infocenter předcházelo odsouhlasení v radě
A.T.I.C. ČR a následně oslovení členů
asociace -turistických informačních
center (TIC), zdali by se k takovému
dni infocenter připojila. Již v první
vlně projevilo zájem cca 50 informačních center a k dnešnímu dni víme,
že se do akce zapojí více než 160
TIC z celé České republiky. Pracovní-

Mariánské Lázně

Víte že…?

Soutěž o drobné ceny,
balónek, oplatku,
fotokoutek s dekoracemi.

Certifikovaná turistická informační centra zaznamenala 8,7 milionů návštěvníků
v roce 2018.
Za letošní rok k 8. 8. 2019 se na certifikovaná TIC obrátilo již 4,9 milionů návštěvníků.

Přijďte do infocentra v Mariánských Lázních a oslavte s námi Světový den pro rozvoj informací. Můžete se těšit na
oplatku, foto koutek a soutěž o ceny. Těšíme se na vás!

Členské fórum A.T.I.C. ČR v Praze 6. - 8. listopadu 2019
Ve dnech 6. - 8. listopadu 2019 se v Praze uskuteční tradiční podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR. Asociace si bude připomínat 25 let činnosti a s tím bude spojena i řada neotřelých a zajímavých zážitků pro účastníky fóra.
Již vlastní čtvrteční jednání členů asociace, 7. 11. 2019, bude probíhat v originálním prostředí promítacího sálu planetária. V rámci oslav 25 let činnosti je
na středu 6. 11. připraven soubor zajíma-
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vých přednášek a workshopů ve Startupu na Bubenském nábřeží a v pátek 8.
11. si účastníci budou moci vychutnat
komentované prohlídky čtvrtí mimo
centrum (Karlín nebo Vinohrady)

nebo Staroměstské radnice. Originálně
je pojato i zpracování programu a veškerých organizačních informací, pro něž
byla zřízena speciální webová stránka.
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Největší evropský provozovatel lázní se mění v Ensanu
Největší evropský provozovatel léčebných lázní Danubius Hotels Group se proměnil ve společnost Ensana. Nová značka
spojuje 26 nejznámějších a nejprestižnějších lázeňských hotelů, které se specializují na propojení místních přírodních
léčivých zdrojů s moderním zdravotnickým přístupem.
Název Ensana vychází z latinských slov
pro „zdraví“ a „léčení“ a odráží tak primární cíle celé skupiny předních lázeňských hotelů v České republice, na
Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.
Společnost se zaměřuje na spojení léčivé
síly místních přírodních zdrojů s odbornými lékařskými znalostmi, aby podpořila zdraví a životní pohodu všech svých
hostů.
V České republice najdeme hotely pod
novou značkou Ensana v Mariánských
Lázních. Sedm tamních hotelových
skvostů v sobě skrývá nepřeberné množství služeb nabízených v nádherných
historických, citlivě zrekonstruovaných
interiérech. Do mnoha z nich je přiveden
nebo se přímo nachází léčivý pramen.
Okouzlující jsou nejen historické budovy

Den za obnovu lesa

hotelu Centrální Lázně, Pacifik a Svoboda, ale také hotely Vltava, Hvězda
a moderní hotel Butterfly. Zvlášť lákavý
je pětihvězdičkový hotel Nové Lázně,
v němž se nacházejí nádherné Římské
lázně z roku 1896 a jež navštívily velké

osobnosti kulturních a politických dějin
jako Fryderyk Chopin, Johann Wolfgang
Goethe, anglický král Eduard VII., pruský císař Vilém II. či bulharský car Ferdinand I.
Zdroj: COT

Lesy České republiky, s.p., vás zvou na
Den za obnovu lesa. Je to den, který nás
spojí v úsilí čelit mimořádné kalamitě
v našich lesích tím, že společně tento den
symbolicky zahájíme výsadbu nových
lesů, které budou růst po další generace.
Přijďte nás i se svými blízkými podpořit
v Den za obnovu lesa. Kromě výsadby
sazenic si můžete vyzkoušet i lesnické
dovednosti, prověřit si své znalosti a v
příjemném prostředí se také určitě dobře pobavíte. Rádi bychom upozornili, že
osoby mladší 15 let mohou sázení a další
práce v lese provádět jen se souhlasem
zákonného zástupce.
více se dočtete na webu:
www.sazimelesynovegenerace.cz

Karlovarský kraj
19.10.2019 od 10:00 do 16:00 hod.
Lesní komplex v prostoru mezi
Golfovým hřištěm Karlovy Vary
a Mezinárodním letištěm Karlovy
Vary – Olšová Vrata
Spolu s našimi lesáky i známými osobnostmi z vašeho regionu přidáte svůj
první stromek ke společnému úsilí nazvanému Sázíme lesy nové generace.

www.marianskelazne.cz
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Známe finalisty 10. ročníku soutěže EDEN
Agentura CzechTourism odtajnila finalisty jubilejního 10. ročníku soutěže EDEN (European Destinations of Excellence), jehož téma zní „Lázeňství a well-being tourism“. Cílem tohoto projektu Evropské komise je zviditelňovat
méně známé turistické destinace, a to s ohledem na filozofii udržitelného cestovního ruchu. Destinace musí mít
unikátní kouzlo, autentičnost a originalitu.
Mezi finalisty letošního ročníku patří
tito finalisté: Destinace Vysočina soutěží s projektem „Resort Svatá Kateřina“,
Kašperské hory s projektem „Šumavské
bylinné lázně“, Krušné hory s „Thermalium Teplice“, Broumovsko s projektem
„Broumovsko meditace, jóga a magický
Adršpach“, Františkovy Lázně s projektem „Great spas of Europe“ a za Zlínsko
a Luhačovicko se do soutěže přihlásily
Lázně Luhačovice s projektem „Well,
well… Lázně Luhačovice“.
Při výběru finalistů byla podle agentury CzechTourism coby garanta projektu
hodnocena především jedinečnost produktu, kvalita dostupných služeb, partnerství mezi subjekty, které se podílí
na rozvoji cestovního ruchu v destinaci,
ale také udržitelnost rozvoje cestovního
ruchu, a to jak ve smyslu finanční udržitelnosti, tak ve smyslu zachování kultur-
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ních a přírodních hodnot a šetrného
přístupu k životnímu prostředí.
Hodnotící komise složená ze zástupců
Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism, Svazu léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst a Vysoké
školy ekonomické hodnotila všechny
přijaté přihlášky. Vybrané finálové destinace bude hodnotit komise přímo

„v terénu“, porotci navštíví jednotlivé
destinace, kde se setkají s destinačními
manažery a dalšími subjekty působícími
v cestovním ruchu.
Vítěz soutěže bude oficiálně vyhlášen
28. listopadu 2019 na slavnostním večeru v Brně při příležitosti konání konference Fórum cestovního ruchu.
Zdroj: COT
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164 účastníků se v Mariánských Lázních nechalo zlákat k pohybu
Seriál pochodů nordic walking s bohatým doprovodným programem
v cíli, pro registrované účastníky,
ale i pro neregistrované návštěvníky měl v sobotu 14. září svojí další
zastávku, tentokrát v Mariánských
Lázních.
Lázeňský krok podpořilo kromě partnerů, Skupiny ČEZ a přepravní společnosti KATOS, také počasí a alespoň pro
tento den dalo zapomenout, že je tady
podzim. Na značené tratě po mariánskolázeňském okolí s úžasnými výhledy,
doporučené místní, velmi aktivní skupinou Klubu Českých turistů, ve dvou
délkách 5,5 a 16 km vyrazilo hromadně
přesně v 11.00 hod. 164 zájemců o aktivitu nordic walking, či o turistiku. Hole
totiž nebyly podmínkou účasti. Největší souboje se odehrávaly na kratší trati,
kde o nejrychlejší čas a prvenství bojovali zkušení „walkeři“ otec a syn Mikší-
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kové z Prahy. Nerychlejší čas nakonec
vybojoval syn Jiří, 0:35:54. Vítězství na
delší trati si již tradičně nenechal ujít
Jindřich Stuchl z Ostrova, který si se
16 km poradil za pouhou 1 hodinu,
56 minut a 06 sekund. O tom, že pohyb je vhodný pro každého a v každém
věku, není pochyb. Důkazem je naše
pravidelná účastnice paní Mája Koutenská (1933) z Karlových Varů. Paní
Mája sice už oslavila 85. narozeniny,
ale všem předvedla, že zájem o pohyb
a životní optimismus nemá s věkem
nic společného.
Dějištěm doprovodného programu
se stal již v pořadí popáté park před
hotelem Krakonoš. Stejně jako v rámci ostatních zastávek seriálu Krok ke
zdraví byla účastníkům k dispozici
zdravotní poradna kožního lékaře
MUDr. Daniela Horvátha a malířská
škola, tentokrát pod odborným dohledem s cennými radami, umělce Jana

Samce z Karlových Varů. Zkrátka nepřišli ani děti, které hned od rána dobyly
nafukovací hrad. Ke sportovní pohodě
sobotního dne přispěli svojí hudbou
a zpěvem Starší páni z Tachova. Zahráli
nejen k poslechu, ale mnohé účastníky
zlákali i k tanci a únava po pochodu na
nich skutečně nebyla znát. Příjemnou
tečkou za akcí bylo vyhlášení vítězů
pochodu a tombola. Všechna startovní
čísla byla stejně jako na všech ostatních
pochodech slosovatelná a o hodnotné
ceny nebyla nouze. Seriál pochodů Krok
ke zdraví pokračuje již 28. září 2019
v Kadani.
Bohatá fotogalerie, výsledky pochodu
i informace k dalším akcím na webových stránkách projektu www.krokkezdravi.com, nebo pořadatele Klubu Krušných hor www.klubkrusnychhor.cz.
www.krokkezdravi.com
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Slavnosti jablek na
vrchu Krasíkov
Tradiční Slavnosti jablek vypuknou
v sobotu 5. 10. 2019 na vrchu Krasíkov
nedaleko Konstantinových Lázní již
podesáté. Jarmark i kulturní program
začíná již v 11 hodin.
www.slavnostijablek.cz

Už jste navštívili?
Asi 30 km od Mariánských Lázní
směrem na Konstantinovi Lázně leží
mezi Ovčím vrchem a Krasíkovem
bývalý knížecí poplužní dvůr, který
přestal chátrat a opět pomalu ožívá.
Dvůr Krasíkov je rozsáhlý zemědělský
areál, který býval v historii krásným
knížecím poplužním dvorem zahrnujícím pivovar, maštale, kravíny, teletníky,
bramborárnu, kovárnu, zahradnictví,
stodolu, špejchar a další a další stavby.
Bohužel, ani tento krásný statek nevynechala doba komunismu a její "blahodárné" hospodaření, a všechny budovy
a vybavení statku byly zdevastovány provozem strojně-traktorové stanice státního statku. Ani následná privatizace po
roce 1989 tomuto statku nepřinesla příliš
mnoho štěstí.
V současné době areál spravuje rodinná
společnost a její příznivci. Všemi možnými silami a dostupnými prostředky
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Dvůr Krasíkov, bývalý poplužní dvůr
se snaží tento areál zachránit dřív, než
jeho devastaci dokončí zub času. Jejich
cílem je navrátit tomuto areálu znovu
život, jeho atmosféru a reprezentativní
vzhled.
Od roku 2005 se tu podařilo již vybudovat stáje pro koně se zázemím pro
obsluhu, krámek s vnitřním posezením, venkovní sezónní bistro, sýrárnu
pro výrobu kozích a kravských sýrů,
penzion a turistickou ubytovnu a stáje
pro kozy a ovce. Také byla zprovozněna polovina stodoly, kde jsou pořádány
různé soukromé i veřejné akce.
Na nedalekém vrchu se nachází kaple
a zřícená věž. Toto místo bylo osídleno
již v pravěku, avšak stopy osídlení zanikly při budování středověkého hradu.
Hrad byl založen kolem roku 1250
a pobýval na něm rod Švamberků. Byl
nazýván také Krasíkovem, po vsi pod
hradem. Hrad Krasíkov - Švamberk
zanikl během četných válek, tak jako

mnoho dalších v českých zemích. V roce
1646 obsadil zpustlý hrad švédský generál Vrangel a se svými jezdci pustošil
okolí.
Nyní zde stojí Kaple sv. Máří Magdalény a tvoří tak nejvýraznější dominantu
hradního návrší.
zdroj: dvur-krasikov.cz
www.kudyznudy.cz
Otevírací doba AMÁLČINA
KRÁMKU a MiniZOO:
Pátek od 9:00 do 17:00
Sobota od 10:00 do 18:00
Neděle od 10:00 do 17:00
V červenci a srpnu je otevřeno
denně od 10:00 do 18:00.
Pouze v neděli do 17:00.

Na zvířátka se ale můžete přijít
podívat každý den od 9 do 18 hod.
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Další akce naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kalendář akcí

1.10. – 3.11. 2019
Městské muzeum

12.10.2019, 19.30
Městské divadlo

19.10.2019, 15.30
Sraz: Turistické informační centrum

RYBA NA HORÁCH

PODZIMNÍ KONCERT

PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA

Výstava děl Zuzany Růžičkové
2.10.2019, 19.30
Městské Divadlo

Akordeonového orchestru Alexandra Smutného

KYTICE OPERETNÍCH
MELODIÍ

Tematická komentovaná prohlídka CENTRUM MĚSTA
20.10.2019, 15.00
Městské divadlo

ČERT A KÁČA

Komponovaný večer

Božena Němcová, Božena Šimková
Agentura DAP Praha

PROHLÍDKA CENTRA
MĚSTA

VIVAT VERDI

3.10.2019, 15.30
Sraz: Turistické informační centrum

Tematická komentovaná prohlídka
4.10.2019, 21.00
Rockový klub Morrison

20 LET KLUBU

Velká výroční party
8.10.2019, 19.30
Městské Divadlo

PŘEDPLATNÉ

Poutavý a současně dojemný příběh
dvou slavných lidí, italské herečky
Anny Magnani a amerického dramatika Tennessee Williamse
9.10.2019, 19.30
Městské Divadlo

FIGARŮV HUDEBNÍ KOKTEJL
Operetní a operní koktej
11.10.2019, 19.30
Městské Divadlo

Koncert Západočeského symfonického orchestru
Kontakt:

Účinkuje Prague Opera Collegium pod
taktovkou Martina Peschíka

13.10. 2019, 11.00–17.00
Kolonáda

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL
JABLEK

24.10.2019, 19.30
Městské divadlo

Užijte si s námi sklizeň ovoce

ŘÍMSKÉ NOCI

KOUZLO OPERETY

23.10.2019, 19.30
Městské divadlo

ODJEZD NEJISTÝ

16.10.2019, 19.30
Městské divadlo

VEČER V RYTMU NEJEN
SWINGU
Jazz – Blues - Swing
17.10.2019, 19.30
Městské divadlo

KLÍČE NA NEDĚLI

Dva manželské páry se sejdou na
nepovedeném mejdanu.

ABO

18.10.2019, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: „HVĚZDY V LÁZNÍCH“
Antonín Dvořák:
Můj domov – předehra op. 62
Koncert pro housle a moll op. 53
Slovanské tance op. 46 (1. řada)

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"

www.marianskelazne.cz

Francouzská komedie v podání Divadla
lidové tvorby Mariánské Lázně

28.10. 2019, 18.00
Sraz:Hotel Cristal Palace

DEN VZNIKU
SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA

Vzpomínkový večer s Lampionovým průvodem

Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00
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TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Každý
čtvrtek
a sobotu
▪ 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,...

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

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

www.marianskelazne.cz/prohlidky

