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Stezka spisovatelů
Stezka spisovatelů, jejíž vznik byl
avizován v srpnu 2017 u příležitosti
životního jubilea Vladimíra Párala,
začíná nabývat reálných rozměrů.
Infocentrum města Mariánské Lázně za
významné spolupráce Městské knihovny a paní architektky Ludmily Míkové
připravuje vznik očekávané stezky spisovatelů. Momentálně probíhá fáze administrativní, tzn. povolení, návrhy, texty
a podobně. V letošním roce by měly být
dokončeny první dva informační panely
a v letech následujících bude pokračovat
instalace dalších. Cílem je umístit panely
po celém městě tak, aby v závěru vznikla
trasa, která provede turistu po městě a zároveň mu připomene, jací významní čeští
i zahraniční návštěvníci/spisovatelé naše
město navštívili. Řada z nich zde totiž
získávala inspiraci pro svá díla díky nezaměnitelné energii, klidu a všudypřítomné
přírodě. Prostřednictvím vzpomínek, citátů a děl spisovatelů oživíme místa, kde
žili, tvořili a odpočívali. Připomeneme
místním, kdo zde byl a naše město obdivoval. Ukážeme návštěvníkům, že pečujeme o místa, kde naši slavní hosté bydleli

Výzva ke spolupráci
a tvořili, rozšíříme nabídku kulturního
vyžití, duševního rozvoje i ponaučení.
Ke stezce je rovněž připravována mapa
s trasou a webové stránky v jazykových
mutacích. Trasu lze využít také jako
výukový okruh pro studenty literatury.
Bude k ní totiž existovat literární kvíz, za
jehož vyluštění získá účastník odměnu.

Bydlel ve Vašem hotelu/budově známý spisovatel? Staňte se partnerem
projektu a pomozte nám zrealizovat
nový turistický produkt. Informace
na čísle 777 702 961 nebo na emailu
tinterova@kisml.cz.

Nabídka zaměstnání

Turistické informační centrum Mariánské Lázně hledá posily do svého týmu na tyto pozice: Informátor s nástupem ihned.

Požadujeme: němčina podmínkou, ruština žádoucí, angličtina výhodou. Spolehlivost, pečlivost, znalost Mariánských Lázní
a okolí. Nabízíme: zázemí skvělého pracovního týmu, pestrou práci v cestovním ruchu, vzdělávací programy, bonusovou dovolenou a další zaměstnanecké benefity. Pro další informace kontaktujte kancelář infocentra.

www.marianskelazne.cz
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Informace z infocentra
Suvenýry měsíce
Kalendáře města Mariánské Lázně,
lázeňský pohárek, mince, výroční
turistická známka či vizitka, kosmetické zrcátko, zvonečky.
Nejoblíbenějšími suvenýry, které si
návštěvníci města odvážejí domů, jsou
bezesporu turistické známky (v roce
2017 prodáno 2975 ks) a turistické
vizitky (v roce 2017 prodáno neuvěřitelných 12 015 ks). V roce 2018 si
navíc Městské infocentrum připravilo
pro návštěvníky města výroční turistické známky i vizitky u příležitosti
200 let lázeňství. V tomto duchu také
v infocentru najdete výroční lázeňský
pohárek ve dvou velikostech, výroční
minci, kosmetické zrcátko, obyčejnou
placku/button či klasickou placatku.
Nechybí škála magnetů, oblíbených
zvonečků či nabídka lázeňské kosmetiky.
Novinkou je nástěnný kalendář města
2019 ve dvou provedeních – s historic-

kými fotografiemi a klasický, s novodobými fotografiemi.
Všechny suvenýry lze zakoupit také
na fakturu, např. jako dárek pro vaše
obchodní partnery či hosty. Více informací na adrese infocentra (Hlavní
47, 353 01 Mariánské Lázně).

Soutěž Informační centrum roku 2018

Až do konce srpna můžete hlasovat o nejoblíbenější Informační centrum v kraji.
Svůj hlas můžete poslat jednomu z certifi- po Česku, na jejichž webových stránkovaných informačních center v každém kách www.kampocesku.cz/informacnikraji, tedy takovému, které máte v oblibě, centrum-roku můžete hlasovat.
které vám pomohlo, příjemně překvapilo Vítěz bude slavnostně vyhlášen a ocena cestách atp. Hlasovat je možné pouze něn na společenském večeru A.T.I.C. ČR
jednou z vaší IP adresy s použitím identi- při podzimním členském fóru asociace.
fikátoru (vašeho mailu). Soutěž ve spolu- Hlasujte prosím zde.
práci s asociací zajišťuje společnost Kam

Novinka

Nejen pro turisty jsou určeny nově
vydané kalendáře města Mariánské
Lázně. Můžete si vybrat hned ze dvou
variant: s historickými a novodobými
fotografiemi.

Kalendář akcí na webu
v novém kabátě

Infocentrum města Mariánské Lázně pracuje na inovaci elektronického kalendáře akcí na oficiálním
webu města www.marianskelazne.cz.

www.marianskelazne.cz

V letošním roce probíhají přípravy
na redesign elektronického kalendáře akcí, který v současnosti běží
na stránce kalendar.marianskelazne.
cz. Nový kalendář bude lépe přizpůsoben uživateli, ať už se bude jednat
o konečného zájemce o kulturu, či
o pořadatele, který akce vkládá sám
pomocí administračního přístupu.
Kalendář bude přehlednější, plně responzivní a nákup vstupenek online
jednodušší. Realizace je plánována
na rok 2019.
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Už jste navštívili?
Konstantinovy Lázně se nacházejí 35 km jihovýchodním směrem od
Mariánských Lázní. Leží v nadmořské výšce okolo 520 m zasazené
v rozsáhlém lesoparku, který navazuje na okolní přírodu.
Lázně vznikly kolem pramene Smraďoch. První zmínky o tomto sirnatém
prameni pocházejí již z 16. století
a dodnes se ho užívá k léčbě kardiovaskulárních onemocnění.
Své jméno získala obec po knížeti
Konstantinu z Löwensteinu, který
lázně roku 1837 koupil a díky jeho
bohulibosti byly místní lázeňské
služby poskytovány za symbolickou
cenu i méně majetným.
Pro ty návštěvníky, kteří chtějí dát
odpočinout tělu i mysli je zde k dispozici Wellness centrum Konstantin,
které v základním vstupu nabízí relaxační bazén s příjemně prohřátou
vodou, vířivky, Kneippovy chodníčky,

www.marianskelazne.cz

Konstantinovy Lázně, oáza klidu uprostřed
krajiny romantických lesů a zřícenin
aroma saunu, finskou saunu, parní lázeň, kavárnu s občerstvením
a klidovou zónu pro odpočinek. Nedílnou součástí je i fitness centrum.
Lázně jsou obklopeny půvabnou
krajinou nedotčených lesů, vrchů
a romantických zřícenin.
Vydáte-li se z obce směrem na jih,
povede vás cesta podél úbočí Hradišťského vrchu, stolové hory, kde
bylo objeveno hradiště z pozdní
doby bronzové.
V letním parnu zde přijde vhod zatopený lom u Hradišťského vrchu.
Těžba čediče zde probíhala od konce 19. století až do roku 1997.
Jezírko, které je místy hluboké až
13 metrů nabízí přírodní koupání
v průzračné vodě, písečnou pláž doplněnou o stánek s občerstvením.
O několik kilometrů dál se nachází zřícenina hradu Gutštejn. Hrad
Gutštejn byl založen počátkem

14. století a byl spojován s mocným
rodem Gutštejnů, kteří vymřeli roku
1747. Už ale v polovině 16. století
bylo panství přeneseno do Bezdružic a hrad zůstal neobydlený. Hradu
dominuje 20 m vysoká věž se zaoblenými rohy. Z důvodu rekonstrukce je
objekt uzavřen a tak jej lze obdivovat
pouze z povzdáli.
Západně od Konstantinových Lázní
objevíte zříceniny hradu Krasíkov.
Vrchu dnes vévodí Kaple sv. Máří
Magdalény, ale byl osídlen již od pravěku a později na něm stával i středověký hrad rodu Švamberků.
Přímo v Krasíkově se pak můžete
zastavit v Amálčině mydlárně, výrobně přírodních mýdel s dobovým
obchůdkem a úžasnou atmosférou,
umístěné v areálu historického Dvora Krasíkova.
zdroj: www.kudyznudy.cz
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Další akce naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kalendář akcí

14.8.2018, 22.00
areál Arnika u Kolonády

MOBILNÍ FILMOVÝ KLUB:
COCO

Letní kino na Arnice promítá animovaný film, který ctí tradice mexické
kultury
1.8.2018, 17.00
Kino Slavia 3D

ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

Mistrovský muzikál s hravým komediálním přídechem
2.8.2018, 15.00
Kolonáda

KOLONÁDNÍ KONCERT

Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně
3.8.2018, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: HOUSLOVÉ
MISTROVSKÉ KURZY

Slavné houslové koncerty v podání
mladých virtuózů z celého světa.

8.8.2018, 19.30
Kino Slavia 3D

LIMONÁDOVÝ JOE ANEB
KOŇSKÁ OPERA

Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových komedií.
9.8.2018, 19.30
Městské divadlo

NATĚRAČ ANEB TEN
CHLAP MÁ VYMALOVÁNO!

Hra, vyšperkovaná hereckou improvizací, vypráví příběh neúspěšného herce, který se momentálně živí jako malíř
pokojů.
10.8.2018, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: MOZART A HAYDN

Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonie
č. 36 C dur „Linecká“ KV 425
Joseph Haydn - Symfonie č. 45 fis moll
„Na odchodnou“ Hob. I/45

16.8.2018 – 25.8.2018

59. ROČNÍK CHOPINOVA
FESTIVALU
druhý nejstarší hudební festival
v ČR, patří mezi nejvýznamnější
v Evropě.

21.8.2018, 22.00
areál Arnika u Kolonády

MOBILNÍ FILMOVÝ KLUB:
ROCK’N ROLL
Letní kino na Arnice promítá
francouzskou hudební komedii
24.8.2018, 18.00
Rybí restaurace U Pidly

KOŠÍK BAND

Rockový cover band z Plzně

4.8.2018 – 5.8.2018
Ferdinandův pramen

ČAJOKRÁSNO

4. ročník Festivalu čaje a čajové
kultury ČajoKrásno

7.8.2018, 22.00
areál Arnika u Kolonády

MOBILNÍ FILMOVÝ KLUB:
TÁTOVA VOLHA

Letní kino na Arnice promítá české
komediální drama
Kontakt:

11.8.2018, 11:00 – 12:50
Areál Viktoria

SPA RUN MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

6. ročník běhu skrz celé Mariánské Lázně určeného pro všechny
věkové kategorie

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

28.8.2018 – 1.9.2018

MARIENBAD FILM
FESTIVAL

3. ročník mezinárodního filmového
festivalu experimentálního filmu.

Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 12.30, 13.00 - 19.00
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