
Informace z infocentra
1. místo za nejlepší turistickou prezentaci získalo TIC Mariánské Lázně

Na konferenci ISSS v Hradci Králové byly 20. září 2021 slavnostně vyhlášeny výsledky již 23. ročníku populární soutěže 
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo více než 400 obcí a měst 
ze všech 14 krajů ČR.
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

První cenu ministryně pro místní rozvoj 
za nejlepší turistickou prezentaci v ka-
tegorii města a obce získaly Mariánské 
Lázně, v kategorii regionů - Turistický 
portál Pardubického kraje Východní Če-
chy. Porota udělila zvláštní cenu hradu 
Radyně za trvalý rozvoj webových strá-
nek.
V kategorii nejlepší webová stránka 
obce zvítězila obec Tisá, mezi městy byla 
úspěšná Jihlava, v kategorii Smart City a 
nejlepší elektronická služba zvítězila MČ 
Praha 2 se svojí encyklopedií. 

Turistické informační centrum měs-
ta Mariánské Lázně, které turistický 
portál spravuje, se soutěže účastní 
pravidelně každý rok a může se tak 
pochlubit řadou posbíraných cen:
1. místo  v roce 2017 v kategorii 
elektronická služba za Audiovizuál-
ního průvodce městem v celostátním 
kole. 1. místo v roce 2018 za news-
letter v rámci krajského kola.
1. místo v roce 2009, 2015, 2. místo v 
roce 2018, a 1. místo v roce 2020 za 
nejlepší turistickou prezentaci.

Metodické pokyny pro hodnocení této 
soutěže byly vypracovány ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra. Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR celou soutěž oficiálně 
zaštítilo a aktivně se podílelo na kon-
cepci i hodnocení jedné z populárních 
kategorií – Ceny ministryně pro místní 
rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci.

Kompletní výsledky celostátního 
kola Zlatého erbu naleznete ZDE.
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https://www.zlatyerb.cz/vysledky-celostatniho-kola-2021/d-1638
http://www.marianskelazne.cz
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160 let od úmrtí zahradního architekta a spoluzakladatele Mariánských Lázní

Václav Vojtěch Skalník se narodil 29.června 1776 jako syn pražského známého uměleckého zahradníka Antonína 
Skalníka a Rozálie. Spolu s doktorem Nehrem a opatem Reitenbergerem patří Skalník mezi nejdůležitější osobnosti, 
které se zasloužily o založení a rozvoj Mariánských Lázní.

V 16 letech odešel Skalník do učení 
k slavnému zahradnímu architektu 
Christianu Kühnelovi a později jako 
19letý jel na praxi do Vídně, aby tu po-
kračoval ve studiu, a pak do Harrachovy 
zahrady v Mostě nad Litavou na rakous-
ko-maďarských hranicích.
Václav Skalník brzy proslul založením 
vydařených anglických parků a alpinky 
v Lobkovicově zahradě v Praze.Skalník 
řešil parkovou úpravu také v Karlových 
Varech a založil park, na jehož místě poz-
ději vznikla Zítkova kolonáda. Lázeňský 
park založil také v Lobkovicových láz-
ních Bílina. Už jako třicátník byl Skalník 
uznávaným dendrologem a botanikem.
V roce 1817 přijel Václav Skalník do Ma-
riánských Lázní a ihned přišel s plánem 
vybudování parků. Do středu údolí na-
vrhl anglický park o rozloze 18 hektarů 
s centrální kolonádou. Na okraji údolí 
umístil zástavbu domů s prolukami. 
Svým třístupňovým zvládnutím prosto-
ru vyřešil i odvodnění bažin.

stupně vznikly vycházkové stezky do 
okolních lesů, k mlýnu v údolí, k Ferdi-
nandovu prameni.
Skalník navazoval parkovými úprava-
mi na okolní lesy tak neznatelně, že 
nebylo k poznání, kde končí park a za-
číná volná příroda. 
V roce 1824 se vyvázal ze služeb pro 
rodinu Lobkoviců a nastupuje na slibo-
vanou pozici purkmistra Mariánských 
Lázní. Nadále zde tak pokračoval ve 
svých parkových a terénních úpravách.
Po odchodu opata Reitenbergera do 
vyhnanství (1827) nemohl klášter 
Skalníka propustit, protože byl pro 
lázně nenahraditelný. A tak zůstal ve 
své funkci a pilně pokračoval v zahrad-
nické a parkotvorné práci za trvalé po-
moci svého syna Karla.
Ke stáří postupně předával parky 
a péči o ně synovi. Zemřel 7.října 1861 
jako vdovec v 86 letech. Je pochován 
v rodinné hrobce na zdejším hřbitově.

zdroj: www.hamelika.cz

Na Skalníkův projekt parků pak na-
vázal zastavovací plán Zemského 
stavebního ředitelství, takže zde byla 
nejprve výtvarně zvládnuta krajina 
a teprve pak do ní vloženo sídliště.
Za Skalníkova odborného vedení se 
začalo s terénními úpravami místa. 
To byl velmi těžký úkol. Bylo nutno 
provádět rozsáhlé přesuny půdy bez 
jakékoliv mechanizace, hlavní práce 
musely probíhat mimo lázeňskou 
sezónu, aby nepořádek v sezóně ne-
obtěžoval návštěvníky. Narážel tu na 
skaliska, bažiny, povrchové i mine-
rální vody, četné, ze země vystupující 
plyny.
Mnoho počátečních úprav během 
prvních let probíhalo v době, kdy 
byl Skalník ve službě u Lobkoviců na 
Hoříně a do Mariánských Lázní jen 
dojížděl.
Během několika let byly odvodněny 
močály a bažiny při potocích, zalo-
ženy louky s parkovou úpravou, po-
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110 let od návštěvy Thomase Alva Edisona

Thomas Alva Edison, v roce 1911 přijel do ML během svého turné po evropských městech. Navštívil také Drážďany, 
Berlín, Norimberk. bydlel v nově otevřeném hotelu Esplanade.

Dne 13. září 1911 přijel do Prahy. By-
dlel v hotelu "De Saxe Hotel". Edison 
provedl autoprojížďku Prahou za do-
provodu amerického konzula. Navští-
vil také kavárnu "Edison" na rohu Vác-
lavského náměstí a Na Můstku.
Na Staroměstském náměstí přijal Edi-
sona starosta doktor Karel Groš. Edi-
son se zapsal do pamětní knihy a nej-
více se zajímal o mechaniku orloje. Na 
to odjel do katedrály sv. Víta, prošel 
si Zlatou uličku, navštívil klášter Stra-
hov, kde obdivoval elektrické osvětle-
ní hlavního oltáře v kostele sv. Rocha. 
Také navštívil svého kolegu Františka 
Křížka v jeho továrně v Karlíně. Kří-
žek postavil v Praze první elektrickou 
tramvaj v roce 1891 pro Zemskou ju-
bilejní výstavu. Trať vedla z Letné do 

Královské obory. Roku 1905 postavil 
elektrickou trať Tábor-Bechyně. Oba 
vynálezci byli velkými vyznavači stej-
nosměrného proudu.
64letý Edison navštívil i biograf Ponrepo 
na Starém Městě a jeho majitele, vlast-
ním jménem Dismase Šlamborna.
V Mariánských Lázních bydlel v právě 
dostavěném a otevřeném Zischkově 
hotelu Esplanade. Edisonovu návštěvu 
si vedení Mariánských Lázní považova-
lo a Edisona požádalo, aby se zapsal do 
Zlaté knihy Mariánských Lázní. Jeho věta 
v této dnes ztracené knize bývá často ci-
tována: "Mariánské Lázně jsou nejkrás-
nější na světě. Edison." Edison se v městě 
dlouho nezdržel a třetí den pokračoval 
na cestě do Německa.

zdroj: www.hamelika.cz

25 let od třetí návštěvy Václava Havla

Václav Havel navštívil Mariánské Lázně třikrát, poprvé během vojenské služby, podruhé jako nový prezident a od 
třetí návštěvy v roce 1996 uběhlo již 25 let.

Lázně. Nejprve se zastavil ve vsi Vlkov 
a pak jel do Karlových Varů a do dal-
ších míst na Západě.
S nejdelším projevem vystoupil prezi-
dent Havel na náměstí v Chebu. Oby-
vatelé města a okolí si to však zaslou-
žili, neboť očekávali v dešti prezidenta 
skoro dvě hodiny. Václav Havel chara- 
kterizoval současné klima předvolební 
kampaně a upozornil na některá její 
úskalí.
Havel vyzval veřejnost, aby poukazo-
vala na to, že je cosi důležitějšího než 
zájmy osobní, zájmy skupiny či strany. 
Především běží o zájmy celé naší země. 
V Mariánských Lázních byl Havel 
bouřlivě vítán. Byl seznámen se situ-

ací kolem plánované výstavby na místě 
dnešní Arniky a o neutěšeném stavu 
Kláštera v Teplé. 
Po celodenním putování po tomto kraji 
zhodnotil Václav Havel svou návštěvu: 
"Zjistil jsem, že je to krásný kout naší do-
moviny. Ovšem z bohatých vesnic zbyly 
leckde jen zříceniny a místo péče o pa-
mátky se stavěly honosné objekty. Kdy-
by se například do kláštera v Teplé kaž-
doročně investovalo třebas jen řekněme 
deset tisíc Kčs - byl by dnes v lepším sta-
vu a nemuselo by se na něj teď vynaložit 
70 milionů Kč. Při federální vládě byl zří-
zen zvláštní ústav který se tímto stavem 
bude muset zabývat."
Při třetí návštěvě 3. května 1996 si pre-
zident prohlédl Mariánské Lázně za 
doprovodu tehdejšího starosty PhDr. 
Luďka Noska a generálního ředitele spo-
lečnosti Léčebné lázně, a.s. Ing. Leo No-
vobilského. Bylo to v rámci dvoudenní 
prohlídky západních Čech. Po oba dny 
prezidenta Havla doprovázel přednosta 
oddělení ARO v Mariánských Lázních, 
MUDr. Pavel Nápravník. Z Mariánských 
Lázní odjel prezident do Sklářů, odkud 
odletěl helikoptérou do Prahy.

zdroj: www.hamelika.cz

Václav Havel přijel poprvé do Marián-
ských Lázní v roce 1958. Byl tehdy na 
dvouleté vojenské službě. Napsal po-
vídku "Život před sebou" a vyhrával s ní  
útvarové soutěže. Takto se dostal v roce 
1958 až na ústřední přehlídku divadel-
ních souborů Armádní soutěže do (teh-
dy okresního města) Mariánských Lázní. 
Strávil tu týden. Nejvyšším vojenským 
kruhům se však při hodnocení povídka 
nelíbila pro pasáž, kde voják usnul na 
stráži. Důrazně připomínali, že socia-
listický voják nikdy nemůže usnout na 
stráži. 
Dne 10. března 1990 podnikl nový pre-
zident ČSSR Václav Havel cestu na Karlo-
varsko a navštívil mimo jiné i Mariánské 
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Říjnový festival Den architektury

Festival Den architektury opět láká od 1. do 7. října na bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí po celé republice i 
na Slovensku, který nabídne výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, a to vždy s odborným 
výkladem. Zaměří se jak na architekturu současnou, tak architekturu 20. století, a na některých místech zamíří i hlouběji do 
historie. Během festivalu se také pod názvem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti i desítky běžně nepřístupných budov. „Naším 
cílem je propagace architektury a představování konkrétních staveb či jejich autorů v širších souvislostech. V letošním roce 
poukazujeme na propojování měst a obcí, nejen s ohledem na dopravní propojení, ale i na pěší cesty mezi obcemi, stezky kraji-
nou a podobně,“vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, Marcela Steinbachová. Festivalový program pravidelně 
představuje významné osobnosti světa architektury. V říjnu po celé republice připomene například zakladatele moderní ar-
chitektury u nás – architekta Jana Kotěru, od jehož narození letos uplyne 150 let.

Spolek Kruh, zakladatel festivalu Den 
architektury, čerpá z dvou desítek let 
zkušeností v oboru a z dlouhodobé spo-
lupráce s architekty, spolky a instituce-
mi ve všech regionech. Vznikla tak síť, 
do níž se v průběhu deseti let zapojilo 
na 180 měst na území České republiky 
i na Slovensku. Navzdory pandemii se 
v loňském roce uskutečnilo takřka 400 
akcí po celé ČR i na Slovensku, na které 
zavítalo na 23 000 návštěvníků.
Jedenáctý ročník festivalu Den ar-
chitektury je sám o sobě je cestou za 
architekturou. Je založen na procház-
kách s průvodci, propojuje to nejzají-
mavější v obcích a krajinách a ukazuje 
na potenciál míst či jejich bolavá místa. 
Letos se bude věnovat cestám a spoj-

nicím, kterými jsou naše města pro-
tkaná, a také na vliv dopravy na tvář 
našich měst. Zaměří se na železniční 
tratě, tramvajové linky, trasy metra, 
mosty a lávky i na regulaci automo-
bilové dopravy a samozřejmě i sou-
visející stavby jakou jsou nádraží či 
jiné stavby pro dopravu. Bude se vě-
novat proměnám území v čase, pro-
pojkami cest v krajině mezi městy a 
obcemi či stavbami. V Praze se tak 
festival vydá například po bývalé vla-
kové trati ze Strašnic do Vršovic, po 
Hlávkově mostě, viaduktu v Karlíně 
nebo zamíří ke stále opuštěnému ná-
draží Vyšehrad. Hlavní město bude 
také úzce propojeno i s jeho nejbliž-
ším okolím, a to netradičními výjez-

dy do různých směrů. Téma dopravy 
rezonuje i v regionálních programech. 
V Litoměřicích budou například sle-
dovat stopy Rakouské severozápadní 
dráhy, která při výstavbě v 70. letech 
19. st. a pak v 50. letech 20. st. výraz-
ně změnila tvář Litoměřic. Liberec na-
bídne procházku po stopách zaniklých 
tramvajových tratí, v Opavě zavítá fes-
tival do Měnírny elektrického proudu, 
jejíž osud je spjatý s provozem místní 
MHD. Ve Zlíně se vydají po realizova-
ných i neuskutečněných projektech 
dopravních staveb. V Brně se mimo 
jiné mohou zájemci vydat na komen-
tovanou plavbu po přehradě nebo na 
opuštěný velodrom.

www.denarchitektury.cz

Ozvěny secese v Mariánských Lázních
I v letošním roce se TIC Mariánské Lázně připojilo spe-
ciální komentovanou prohlídkou do programu festivalu 
Den architektury. 
Vydejte se 2.10. 2021 po stopách secese v Marián-
ských Lázních s komentovanou prohlídkou. Sraz je v 
13.30 hod. před infocentrem (Poštovní 160/17).

Více ZDE

https://www.denarchitektury.cz/
https://www.marianskelazne.cz/architektura-v-prubehu-stoleti-aneb-co-nam-zbylo-po-predcich/3099/?dateId=19084


Románský hrad Vildštejn byl zalo-
žen v roce 1166, až ale v roce 2001 
byl poprvé zpřístupněn veřejnosti. Je 
jedním z nejstarších hradů na Cheb-
sku. Dnes nabízí návštěvníkům bo-
hatý program.

Hrad Vildštejn (Skalná) stojí na žulové 
skále nad přítokem Vonšovského po-
toka. Od města Skalné býval oddělen 
příkopem, dnes už zasypaným. První 
písemná zpráva o Vildštejně je z roku 
1224.
K původnímu románskému hradu pa-
třila pouze severní část dnešního tří-
patrového hradu (tj. necelá polovina 
plochy), kdežto zbytek této budovy byl 
postaven až v 15. století, kdy se hrad 
dostal do rukou chebského patriciátu. 
Zachovalý románský hrad byl obydle-
ný až do 19. století, kdy se změnil ve 
sladovnu.

Už jste navštívili?
Hradní budova je dnes celá zrekon-
struována. Nachází se v ní muzeum 
hradu, středověká hodovna, králov-
ský sál, obřadní síň a muzeum hasič-
ské techniky. Zámecká novější budo-
va dnes nabízí prohlídku středověké 
kovárny, vězení i muzeum vězeňství 
na Vildštejně. Ve sklepení se nachá-
zí archeologická expozice o dějinách 
hradu s ostatky zaživa zazděné Bílé 
paní.
 
Hrad má také krčmu, známou svou 
bohatou kuchyni s rytířským menu. 
Pořádají se zde rytířské hostiny 
s historickým programem. Pro dět-
ské návštěvníky je připravena malá 
podívaná na domácí i divoká zvířa-
ta. V hradní kapli se konají církevní 
i civilní svatby v historickém duchu, 
které mají svou nezapomenutelnou 
atmosféru.
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Románský hrad Vildštejn

Na hradě najdete:
• • Muzeum s ostatky bílé paní,Muzeum s ostatky bílé paní,
• • muzeum hasičské techniky s techni-muzeum hasičské techniky s techni-

kou po baronu Trautenberkovi,kou po baronu Trautenberkovi,
• • nocležnu pro pocestné,nocležnu pro pocestné,
• • vězení i šibenici,vězení i šibenici,
• • královský sál, který slouží k pořádání královský sál, který slouží k pořádání 

slavnostních hostin, konferencí i se-slavnostních hostin, konferencí i se-
minářů,minářů,

• • prostory pro pořádání svatebních prostory pro pořádání svatebních 
obřadů i královských hostin s neza-obřadů i královských hostin s neza-
pomenutelnou kulinářskou i histo-pomenutelnou kulinářskou i histo-
rickou atmosférou,rickou atmosférou,

• • středověkou hodovnu v historickém středověkou hodovnu v historickém 
stylu – hosté zde mohou hodovat, ne-stylu – hosté zde mohou hodovat, ne-
boť hrad má svou bohatou kuchyni boť hrad má svou bohatou kuchyni 
s rytířským menu. Proto si zde každý s rytířským menu. Proto si zde každý 
může připadat jako král.může připadat jako král.

zdroj:  kudyznudy.czzdroj:  kudyznudy.cz

Kontakt
Hrad Vildštejn
Pod Hradem 81
351 34 Skalná

Komentované prohlídky jsou každý 
den od 10:00 do 18:00.

Více na www.vildstejn.cz

https://www.vildstejn.cz/
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31.10.2021, 20.00
Hlavní kolonáda

Slavnostní ukončení provozu 
Zpívající fontány
Vždy 31.října bude ve 20:00 hodin slav-
nostně ukončen provoz Zpívající fontány.
Během programu zahraje Zpívající fontá-
na skladby A - H.

více informací ZDE

Tipy na akce

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, 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

13.10.2021, 19.30
Městské Divadlo

Štefan Margita - Intimity
Štefan Margita, operní pěvec, tenor se 
z operního světa poprvé vydá do světa 
šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát 
připravil více než hodinový koncert plný 
zcela nových písní, které pro něj napsal 
zpěvák a skladatel Michal Kindl.

více informací ZDE

10.10. 2021, 10.00 – 17.00
Hlavní kolonáda

Lázeňský festival jablek
Desátý ročník oslavy podzimní sklizně 
jablek a hrušek na kolonádě v Ma-
riánských Lázních si opět připravil 
celodenní program.

více informací ZDE

2.10. – 3.10. 2021
Správa CHKO Slavkovský les

Výstava hub
Tradiční výstava čerstvě utržených hub 
z našeho i okolních regionů, ukázky a 
ochutnávky pokrmů z nich, houbařský 
kvíz pro děti, možnost určení donese-
ných hub a ukázka hub pod binokulár-
ním mikroskopem.

více informací ZDE

15.10.2021, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: Bratři Karlíčkové
• Wolfgang Amadeus Mozart: La 

Clemenza di Tito - předehra k opeře
• David Popper: Koncertní suita pro 

violoncello a orchestr „V lese“, op. 50
• Ludwig van Beethoven: Koncert č. 4 

pro klavír a orchestr a moll op. 58

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/lazensky-festival/3328/?dateId=18031
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/barevny-svet-operety-1/3030/?dateId=19107
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/lazensky-festival-jablek-zruseno/3540/?dateId=18952
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/vystava-hub---zruseno/3539/?dateId=19191
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/epoque-quartet/3556/?dateId=19009


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kudy kráčel anglický so 23.10. 2021, 13:30 130,-
král Edward VII.
Putování po místech, kde trávil svůj královský pobyt v lázních.

Den architektury 2021 -
Ozvěny secese v Mariánských Lázních so 02.10. 2021, 13:30 zdarma
Vydejte se po stopách secese ve městě společně s architektkou.

Po stopách slavných so 30.10. 2021, 13:30 130,-
návštěvníků I.
Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.

Slavná milostná setkání čt 21.10. 2021, 15:30 130,-
Prohlídka zaměřená na historky o slavných zamilovaných párech.

Po stopách spisovatelů aneb čt 14.10. 2021, 15:30 130,-
mariánskolázeňská múza
Po stopách nejslavnějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.

Prohlídka centra města čt 28.10. 2021, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Královská prohlídka čt 07.10. 2021, 15:30 130,-
Procházka po stopách krále Edwarda VII.

Historie židovské komunity so 09.10. 2021, 13:30 130,-
v Mariánských Lázních I.
Seznamte se s židovskou historií města.

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.

ZDARMA S
KARTOU

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.

ŘÍJEN 2021

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Po pramenech III. so 16.10. 2021, 13:30 130,-
Vydejte se za místními léčivými prameny.
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pátek 8. října 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin 

EPOQUE QUARTET 
ABONENTNÍ KONCERT - ABO K3 - NAHRAZENÝ TERMÍN  

 

NAHRAZENÝ KONCERT ZE SEZÓNY „HUDBA LÉČÍ“ – původní termín 22. 1. 2021 
 

František Xaver Richter, Antonín Dvořák, Jan Kučera, Samuel Barber,  
Astor Piazzolla, Django Reinhardt, Vladimir Cosma 

 
pátek 15. října 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin 

BRATŘI KARLÍČKOVÉ 
ABONENTNÍ KONCERT - ABO 2 - NAHRAZENÝ TERMÍN  

NAHRAZENÝ KONCERT ZE SEZÓNY „HUDBA LÉČÍ“ – původní termín 16. 10. 2020 
 

Wolfgang Amadeus Mozart: La Clemenza di Tito - předehra k opeře 
David Popper: Koncertní suita pro violoncello a orchestr „V lese“, op. 50 
Ludwig van Beethoven: Koncert č. 4 pro klavír a orchestr a moll op. 58 

 

Josef Karlíček - violoncello, Petr Karlíček - klavír, dirigent - Michael Roháč 
 

čtvrtek 28. října 2021 – Chrám Sv. Mikuláše a Alžběty - Cheb – 19.00 hodin 

KONCERT K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 
Antonín Dvořák: Stabat Mater op. 58 – oratorium pro sóla, sbor a orchestr 

 

soprán - Lucie Silkenová, alt - Sylva Čmugrová, tenor - Václav Sibera, bas - Zdeněk Plech 
smíšený pěvecký sbor Čerchovan, sbormistr - Marek Vorlíček, dirigent - Radek Baborák 

 
 
 

pátek 29. října 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin 

KONCERT K VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 
ABONENTNÍ KONCERT - ABO 2  

Antonín Dvořák: Stabat Mater op. 58 – oratorium pro sóla, sbor a orchestr 
 

soprán - Lucie Silkenová, alt - Sylva Čmugrová, tenor - Václav Sibera, bas - Zdeněk Plech 
smíšený pěvecký sbor Čerchovan, sbormistr - Marek Vorlíček, dirigent - Radek Baborák 

 
 

sobota 30. října 2021 – Kostel nar. Panny Marie – Domažlice – 19.00 hodin 
KONCERT K 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU ČERCHOVAN 

Antonín Dvořák: Stabat Mater op. 58 – oratorium pro sóla, sbor a orchestr 
 

soprán - Lucie Silkenová, alt - Sylva Čmugrová, tenor - Václav Sibera, bas - Zdeněk Plech 
smíšený pěvecký sbor Čerchovan, sbormistr - Marek Vorlíček, dirigent - Radek Baborák 

 
 

            změna programu vyhrazena! 
 
 

 
 

Západočeský symfonický orchestr o.p.s., Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně, tel: 354 622 141, zso@zso.cz 
www.zso.cz 

 

 
 



Změna programu vyhrazena.


