
Informace z infocentra
Great Spa Towns of Europe: Bad Kissingen – mezi klasicismem a modernou

Bad Kissingen je německé okresní město ležící ve spolkové zemi Bavorsko na břehu řeky Fränkische Saale v pohoří Rhön. 
První zmínky o minerálních pramenech a léčivé vodě z této oblasti pocházejí už z devátého století. 
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!!! SOUTĚŽ !!!
Říjnová otázka: V jaké spolkové zemi leží město Bad Kissingen?

Své odpovědi zasílejte na email info@marianskelazne.cz do 31.10. 2022.  
Výherce zářijového čísla: Jitka Blažková

V 19. století se městu přezdívalo  
Weltbad, tedy světové lázně, kam se 
přijížděly léčit i nejdůležitější osob-
nosti tehdejšího světa. Místní léčivé 
prameny pomohly mimo jiné  Ottu von 
Bismarckovi, rakouské císařovně Sissi 
nebo ruskému carovi Alexandrovi II.
Královským dvorním architektem 
Friedrichem von Gärtnerem byl po-
staven Kursaal, navazující na nový 
litinový pavilon nad prameny Rakoc-
zi a Pandur. Kvůli pitné kúře vznikly 
pasáže a sklad pro láhve s minerálkou 
Kissingen, známou v širokém okolí. 
Následný rozkvět lázeňství vedl k vý-
stavbě dalších zařízení, počínaje Sali-
nenbadem v roce 1842 a konče Kur-
hausbadem a Luitpoldbadem.
S nástupem Německé říše v roce 1871 
bylo město napojeno na železnici, což 
dalo Bad Kissingenu další významný 
impuls. Různé církevní stavby všech 
náboženských vyznání svědčí o mezi-
kulturní výměně. Město se také stalo 
místem setkávání umělců a spisova-
telů. Do provozu byly uvedeny nové 
a vysoce reprezentativní lázeňské bu-
dovy včetně lázeňského divadla, pěši-
ny Wandelhalle s integrovanou jímací 
místností a regentským domem. Ten 

sloužil jako sněmovní sál pro ušlech-
tilou lázeňskou společnost. Okolo 
lázeňské části vznikla složitá síť za-
hrad a parků, se zahradami Kurpark, 
Altenberg, Luitpoldpark a Rosengar-
ten 

Na počátku 19. století se lázeňské 
město začalo rozšiřovat a vznikly tak 
promenády podél řeky a lesní stezky 
vedoucí k restauracím, pozoruhod-
ným přírodním lokalitám a scénickým 
vyhlídkám.
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Týden turistických informačních center ČR 24.–30.10.2022

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila A.T.I.C. ČR na období od 24. do 30. října TÝDEN turistických 
informačních center ČR.

Do akce se zapojí informační centra 
z celé ČR. V tuto chvíli je již přihláše-
no 154 infocenter včetně toho ma-
riánskolázeňského. A co jsme si pro 
vás připravili? Vydejte se s námi na 
historickou komentovanou prohlídku 
města, poznejte nejvýznamnější mís-
ta Mariánských Lázní a seznamte se 
s dvousetletou historií světoznámého 
lázeňského města, které získalo zápis 
na Seznam světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 27. října 
v 15:30 hodin. Prohlídka je zdarma 
a těšit se můžete i na drobný dárek.

Pozvánka na vzdělávací seminář Asociace turistických informačních center ČR
Destinační společnost KIS Mariánské Lázně s.r.o. vás zve na vzdělávací seminář určený nejen pro pracovníky infor-
mačních center. Na kurzu s názvem Krušnohorská hornická krajina – památka světového dědictví Unesco se dozvíte 
o unikátnosti Jáchymova, hornického regionu Ergebirge/Krušnohoří, radonových lázních a historii důlních staveb 
v regionu. Navštívíte také expozici Knihovny Latinské školy a prohlídkovou štolu Astoria.

UNESCO, geolog a hornický historik. 
Seminář se uskuteční v úterý 
18.10.2022 od 9 do 15 hodin v TIC 
Jáchymov (nám. Republiky 1, 362 51 
Jáchymov)  
Semináře jsou financovány Asociací 
turistických informačních center ČR 
(A.T.I.C. ČR), pro členy A.T.I.C. ČR jsou 

zdarma. Nečlenové A.T.I.C. ČR uhra-
dí poplatek ve výši 300,- Kč / za kurz, 
v hotovosti při prezenci před zahájením 
semináře.
Svoji účast prosím závazně potvrďte 
e-mailem na tinterova@kisml.cz, nej-
později do 14.10. 2022.

Vašimi průvodci budou pan Jaroslav 
Ochec, jáchymovský patriot, badatel, 
historik a sběratel a pan Michal Urban, 
ředitel společnosti Montanregion Kruš-
né hory – Erzgebirge, autor české části 
dokumentace k žádosti o zápis Hornic-
ké kulturní krajiny Erzgebirge/Kruš-
nohoří na Seznam světového dědictví 

  čtvrtek
   .října 

Mariánské Lázně

Můžete se těšit na komentovanou prohlídku zdarma
a drobný dárek.

PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA  
27.10.2022 v 15:30 hodin 
Maximální počet 25 osob.
Sraz před infocentrem, Poštovní 160/17.

Sraz v Turistickém informačním 
centru, Poštovní 160/17 (Hlavní 
pošta), tel. 777 338 865.
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Hotelová škola připraví 1000 štrúdlů na festival jablek

Velmi oblíbená podzimní akce Lázeňský festival jablek se koná 9. října 2022 od 10 hodin na kolonádě v Mariánských 
Lázních. 

výrobků do soutěže začne v 8.30, po-
tom bude moučníky hodnotit porota 
a výsledků se dočkáme ve 13.25. 
Jedním z partnerů festivalu je Hote-
lová škola v Mariánských Lázních. 

Studenti této školy upečou dva dny 
před zahájením festivalu 1000 jableč-
ných štrúdlů pro všechny návštěvníky 
i občany města.

Součástí programu bude slavnostní 
výstava „Stromy v krajině“, výstava 
starých regionálních odrůd ovoce za 
účasti pomologa s ochutnávkou či 
hlasování do soutěže Českého zahrád-
kářského svazu o Nejkrásnější jablko. 
Festival zpestří hudební vystoupe-
ní bluesové skupiny Bád Boys nebo 
blues-folkové kapely Holeček&Marcel 
Project. 
Děti na festivalu se také nebudou 
nudit; budou moci prokázat své 
schopnosti v soutěži Jablko z pohád-
ky a v hrách s tematikou ovoce nebo se 
účastnit tvůrčí dílny pro děti i dospělé. 
Nejoblíbenější častí festivalu bude ale 
soutěž o Nejchutnější jablečný mouč-
ník v Mariánských Lázních. Příjem 

Výsledky prázdninové hry „Spravte to TO!“ s ČT:D
V prázdninovém čase od 1. 7. do 31. 8. 2022 proběhla již tradiční soutěž pro děti a jejich rodiče, jejímž cílem bylo 
vytáhnout děti na výlety po České republice. Do letní hry letos ČT:Déčko vybralo 75 informačních center z řad členů 
A.T.I.C. ČR. Vybrány byly i Mariánské Lázně, a to už počtvrté. Kromě klasického místa pro získání hesla se naše TIC 
staralo již potřetí také o kešku v přírodě.

Program naleznete ZDE

93.812 a tolik bylo podniknuto také 
výletů. V porovnání s předchozími 
„covidovými“ roky je to pokles o cca 
28 %, který však může přímo souvi-
set s nárůstem většího počtu vyces-
tování českých turistů do zahraničí. 
Alespoň jedno soutěžní heslo zadalo 
26.402 hráčů, přičemž celý soutěžní 
úkol (zadání tří kódů) splnilo 19.127 
hráčů. Web soutěže vygeneroval 

502.000 návštěv. Webový “vzkazník” 
navštívilo 17 tisíc lidí, posláno bylo přes 
1.200 vzkazů a přes 1.000 obrázků a fo-
tek. Nejnavštěvovanější keškou se stala 
ta v letohrádku Kinských na Praze 5 
(1 527), na druhém místě byla botanic-
ká zahrada Třeboň (994) a třetí u zám-
ku Holešov (966). Nejaktivnější hráči 
jsou letos sourozenci Adinka a Kristiá-
nek, kteří nasbírali 67 hesel!

Pro vlastní soutěž byly pro děti připra-
veny tři „vědátorské listy“. V každém 
z informačních center si mohli jeden 
z nich malí i velcí návštěvníci vyzved-
nout a poté vyřešit předepsané úlohy, 
nebo si podle návodu vyrobit své vlast-
ní přírodní úkazy (vyrob si duhu), nebo 
měřiče (sluneční hodiny) apod.
Výsledky prázdninové hry jsou opět vý-
borné. Všech hesel bylo zadáno celkem 
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Do Mariánek po stopách filmu

Seriály Rapl, Pustina nebo Já, Mattoni, Krušné horory plné tajemných, hrůzostrašných či strašidelných příběhů, drama 
Requiem pro panenku anebo pohádka Zdeňka Trošky Z pekla štěstí 2: to všechno jsou filmy, které se natáčely v různých 
koutech Karlovarského kraje.

Mimikry (1974), kde se objeví Hlavní 
třída a letiště. V roce 1978 si v seriálu 
Pan Tau, v díle Pan Tau a kouzelnice, 
zahrálo mariánskolázeňské divadlo. 
Roku 1932 se město objevilo ve filmu 
Tisíc za jednu noc, kde spatříme ko-
lonádu ještě s původním pavilonem 
naproti Křížovému prameni. Kolonáda 
se také ukáže ve filmu Veni Vidi Vici 
z roku 2009, který se odehrává ve svě-
tě golfu.

O Mariánských Lázních pojednává i film 
To horké léto v Marienbadu (2006), 
avšak natáčelo se ve Františkových Láz-
ních. Film pojednává o osudovém setká-
ní básníka Johanna Wolfganga Goetheho 
a mladičké Ulriky von Levetzow. V roce 
2021 jsme byli svědky natáčení filmu Ar-
máda lupičů v produkci TV Netflix. 
Další filmy natáčené v Mariánských Láz-
ních: Hudba z Marsu (1955), seriál Náhr-
delník (1992), seriál Dáma a král (2017).

Oblíbenou destinací filmařů jsou také 
Mariánské Lázně. Město si zahrálo na-
příklad v adaptaci Dostojevského ro-
mánu Hráč (1972) či ve filmu Výstřely 
v Mariánských Lázních (1973), který byl 
natočen na základě skutečné události 
z předválečných let. Mariánky poslou-
žily filmovým štábům k natáčení seriálu 
Dobrodružství kriminalistiky v dílech 
Otisk a Tým (1989). Nezapomenutel-
ný je také 29. díl seriálu Major Zeman 
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Naučná stezka Lázeňské lesy slaví 15 let

Lázeňské lesy společně s Městským muzeem otevřely 4. 10. 2007 naučnou stezku Lázeňské lesy. 

meňme si slova zúčastněných. „Ná-
pad vybudovat tuto stezku vzniknul 
zhruba v roce 2005,“ uvedl Petr Pavel, 
ředitel městské společnosti Lázeňské 
lesy. „Chtěli jsme návštěvníkům i oby-
vatelům města zatraktivnit jeho okolí,“ 
dodal. Zřízení stezky podle něj přišlo 
na 900 tisíc korun. Prvním návštěvní-
kům se nová turistická atrakce velmi 
líbila. „Upravené prostředí trasy vede 
nádhernými místy a zajímavé jsou i in-
formace na tabulích,“ nešetřili super-

lativy manželé Prouskovi z Mariánských 
Lázní, kteří patřili k prvním chodcům 
zdolávajícím stezku. Radost z nové na-
bídky pro turisty měl nejen mariánsko-
lázeňský starosta Zdeněk Král, ale také 
spisovatel Vladimír Páral. „V lese si v kli-
du můžeme utřídit to, co na nás den na-
hrnul. Procházka v lese nám dává klid,“ 
uvedl spisovatel 

zdroj: Chebský deník, Hamelika, TIC 
Mariánské Lázně

Slavnostní zahájení bylo doplněno odha-
lením pamětního kamene věnovaného 
pobytu německého filozofa Friedricha 
Nietzscheho. Kámen leží nedaleko dáv-
no zaniklé kavárny Eremitage, kde filo-
zof v roce 1880 pobýval. (Na dům Eremi-
tage byla nainstalována pamětní deska 
Friedricha Nietzscheho, která však za-
nikla v roce 1929 při požáru domu. Ten-
to dům nebyl už více postaven a na místě 
zůstává dnes jen travnatá plošina).  
Zavzpomínejme na tento den a připo-

NS Lázeňské lesy 
Naučná stezka Lázeňské lesy je pestrou směsicí různých 
témat, zavede vás na zajímavá místa, kde se procházeli 
slavné světové osobnosti – Johann Wolfgang Goethe, Fry-
deryk Chopin, Richard Wagner, Jan Neruda, anglický král 
Eduard VII., Franz Kafka…  NS je zaměřena na lázeňství, 
historii, geologii, hornictví, lesnictví, zoologii, botaniku, 
ekologii. Na okružním výletě po trase dlouhé 5,2 km vás 
čeká 23 zastavení s informačními tabulemi plnými zají-
mavých informací o mariánskolázeňských lesích. Jsou zde 
i lavičky, kde si znavení poutníci mohou odpočinout.
Na naučné stezce totiž musí překonat 175 metrů 
výškového převýšení. Jediné stoupání je v Pottově údolí. 
Od rozhledny Hamelika trasa naopak klesá k Prelátovu 
prameni. Prelátův pramen nabízí vedle ochutnávky min-
erální vody i dětské přírodní hřiště, rozhledna Hamelika 
vám zprostředkuje ten nejkrásnější výhled na lázeňské 
město a zastavením u obůrky lze z vyhlídkové věže po-
zorovat pasoucí se daňky a jeleny. Projití celé trasy trvá 
v závislosti na individuální zdatnosti hodinu a půl až tři 
hodiny. Vede v okruhu od Prelátova pramene k rozhledně 
Hamelika a zpět. Cestou se žízniví návštěvníci mohou 
osvěžit douškem minerální vody z Pirátova pramene 
v Pottově údolí.
Jedná se lehčí horskou túru, kterou zvládne i turista 
začátečník.



Moučné pytle je přírodní památka 
v okrese Sokolov, vyhlášená v roce 
1997 v Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les. Předmětem ochrany 
je několik skalních výchozů a skalek.
Moučné pytle jsou součástí Geopar-
ku Egeria, části Česko-bavorského 
geoparku. Péčí o území je pověřena 
správa CHKO Slavkovský les.

Působením eroze a zvětrávacích pro-
cesů vytváří žula na mnoha místech 
malebné skalní útvary, jejichž krásu 
lze obdivovat zejména v hlubokém 
údolí řeky Ohře. Přírodní památka 
Moučné pytle leží poněkud stranou. 
Skalní útvary se nacházejí v délce 
500m v protáhlé vrcholové partii Jele-
ního vrchu (643,6 m), ze kterého se 
nabízí fascinující vyhlídka k severo-
západu. Lokalita je vynikající ukáz-
kou tzv. žokovité odlučnosti, která se 

Už jste navštívili?
projevuje vznikem plochých, oblých 
a jakoby na sebe naskládaných bal-
vanů (odtud název "Moučné pytle"). 
Tyto tvary vznikly pokročilým zvě-
tráváním žuly podle přirozených 
ploch odlučnosti. Proniká jimi deš-
ťová voda, které pomalu rozpouští 
méně odolné minerály a v zimních 
měsících zamrzá a zvětšuje objem. 
K tomu se připojují i další procesy, 
jako například tepelné pnutí mezi 
zrny jednotlivých minerálů v dů-
sledku prohřátí horniny slunečními 
paprsky či chemické působení or-
ganismů. Hornina se v těchto mís-
tech rozpadá na jednotlivá mine-
rální zrna, která se vydrolují, jsou 
odnášena dešťovou vodou a vět-
rem - pukliny se postupně rozšiřují 
a hrany bloků se zaoblují. Nejvyšší 
skalní věž má výšku 7 m a na jejím 
temeni jsou vyvinuty tři skalní mísy, 
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Přírodní památku Moučné pytle

které ovšem mohou obdivovat pouze 
lezecky zdatní jedinci.
Území je budováno středně zrnitou 
až hrubozrnnou dvojslídnou žulou 
tzv. kfelského typu. Kfelská žula tvoří 
zvláštní těleso mezi Loktem a údolím 
Teplé jižně od Karlových Varů. Po-
měrně vysokým obsahem světlé slídy 
(muskovitu) se kfelská žula poněkud 
odlišuje od typických „horských žul“ 
a je považována za přechod k mladším 
„žulám krušnohorským“.

zdroj: Muzeum Sokolov
foto: Vít Franc, Jan Šourek

Užitečné informace
Můžete dojet do obce Cihelny, kde lze za-
parkovat a potom se vydat okolo křížku 
po neznačené trase do prudkého kopce 
(cca 1 km) nebo po žluté asfaltové cestě 
s mírným stoupáním (cca 3 km).
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Tipy na akce

Provozní doba
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

9.10.2022 10:00–17.00
Kolonáda

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Výroční desátý ročník festivalu na 
oslavu podzimní sklizně jablek  
a hrušek

více informací ZDE

14.10.2022 19:30
Mariánské Lázně

ZSO: HUDBA LÉČÍ 
Leopold Koželuh:  
Symfonie č. 5 g moll op. 22/3
Ondřej Kukal:  
Koncert pro housle a orchestr op. 7
Antonín Dvořák:  
Česká svita D dur op. 39

více informací ZDE

13.10.2022 19:30
Městské divadlo

MINIPÁRTY  
S KARLEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderáto-
ra a textaře Karla Šípa

více informací ZDE

20.10.2022 19:30
Městské divadlo

HRDÝ BUDŽES
V hlavní roli se představí Bára Hrzá-
nová, která získala za roli Helenky 
cenu Thálie 2003 za mimořádný 
ženský jevištní výkon

více informací ZDE

28.10.2022 19:30
Společenský dům Casino

ZSO:  
S HVĚZDAMI NAD HLAVOU
Antonín Dvořák:  
Svatební košile op. 69

Pěvecký sbor Čerchovan,
Členové Kühnova smíšeného sboru
Dirigent: Petr Altrichter

více informací ZDE

26.10.2022 19:30
Městské divadlo

Petra Janů:
50 let na scéně TOUR 2022
Zpěvačka Petra Janů slaví 50 let na 
scéně

více informací ZDE

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
https://www.marianskelazne.cz/lazensky-festival-jablek-1652952273/?dateId=26475
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http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/petra-janu-50-let-na-scene-tour-2022/4590/?dateId=26435


ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNA
31.10. 2022, 20.00
Mariánské Lázně

www.marianskelazne.cz

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 2022

Během 
programu zahraje 

Zpívající fontána skladby A - H.

SINGING FOUNTAIN | SINGENDE FONTÄNE

GALA CLOSING | FEIERLICHE BETRIEBSEINSTELLUNG

During the program the Singing fountain will play compositions A - H.
Im Rahmen des Programms spielt die Singende Fontäne die Kompositionen A - H.



neděle 9. října 2022 od 10.00 hodin
kolonáda v Mariánských Lázních

Soutěž o „Nejchut�ější jablečný moučník v Mariánských Lázních“ a „Nejkrásnější jablko“.

Vý��ar�á soutěž „Jablko z pohádky“ přímo na kolonádě.

PROGRAM: 
8:30 - 9:30 Příjem výrobků do soutěže o „Nejchutnější jablečný moučník v Mariánských Lázních“ | 10:00 - 17:00 Jarmark místních výrobců, řemeslníků a regionálních produktů 

10:00 - 17:00 Výstava „Stromy v krajině“ | 10:30 Uvítání, představení akce a pozvánka na program, zahájení výtvarné soutěže pro děti a hlasování veřejnosti  
10:30 - 12:30 Výtvarná soutěž pro děti na téma „Jablko z pohádky“ | 10:30 - 13:00 Hry pro děti s tématikou ovoce | 10:00 - 17:00 Výstava starých regionálních odrůd ovoce za účasti pomologa s ochutnávkou 

10:00 - 17:00 Výstava regionálních zahrádkářských výpěstků | 10:00 - 17:00 Prezentace sdružení zabývajících se regionálními odrůdami ovoce   
10:00 - 12:45 Hlasování do soutěže Českého zahrádkářského svazu o „Nejkrásnější jablko“ | 11:00 -12:50 Hudební vystoupení Bád Boys (blues z Karlovarského kraje) | 13:15 Pozvánka na odpolední program 

13:15 Slavnostní salva festivalu | 13:25 Uvítání hostů a předávání cen | 13:25 Vyhlášení soutěží a předání cen výhercům | 13:45 Slavnostní salva vítězům 
14:00 - 16:00 Tvůrčí dílny s ovocnou tématikou pro děti i dospělé | 15:00 –17:00 Hudební vystoupení Holeček & Marcel Project (blues-folk)



Architektura nad prameny so 01.10. 2022, 13:30 a 15:30 ZDARMA
aneb historie kolonád a altánů
Vydejte se po stopách staveb nad prameny, prohlídka v rámci Dne architektury, max 25 osob.

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

ZDARMAS
KARTOU

ŘÍJEN 2022

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Prohlídka města so 29.10. 2022, 13:30 130,-
aneb síla přírodních léčivých zdrojů
Poznejte využití pramenů a lázeňských procedur.

Prohlídka centra města čt 27.10. 2022, 15:30 ZDARMA
Poznejte ty nejvýznamnější místa lázní, prohlídka v rámci týdne turistických informačních center, max 25 osob.

Zašlá sláva odborářské rekreace čt 13.10. 2022, 15:00 130,-
aneb lázně patří pracujícím
Nostalgické putování po někdejších zotavovnách ROH.

Slavná milostná setkání čt 20.10. 2022, 15:30 130,-
Prohlídka zaměřená na historky o slavných zamilovaných párech.

Po stopách spisovatelů aneb so 08.10. 2022, 13:30 130,-
mariánskolázeňská múza
Po stopách nejslavnějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.

Po pramenech so 15.10. 2022, 13:30 130,-
Vydejte se za místními léčivými prameny.

Architektura v průběhu století so 22.10. 2022, 13:30 130,-
aneb co nám zbylo po předcích
Prozkoumejte jedinečnou architekturu kolonád a lázeňských domů.

Královská prohlídka čt 06.10. 2022, 15:30 130,-
Procházka po stopách krále Edvarda VII.
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