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Zahájení Lázneňské sezóny 2017
Město Mariánské Lázně chystá otevření
další lázeňské sezóny. Tradičně to bude
druhý květnový víkend (12.–14. května
2017). Víkend naplněný příjemnou atmosféru a bohatým programem. Organizátorem akce bude Město Mariánské Lázně prostřednictvím své dceřiné
společnosti KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Hlavním dějištěm akce se stane opět
mariánskolázeňská kolonáda a její
blízké okolí. Hlavní částí oslav bude mše svatá a slavnostní akt - žehnání
pramenům. V rámci slavnostního aktu bude odhalena busta Petra Hapky, autora první skladby mariánskolázeňské fontány.
Zahájení lázeňské sezóny je nejen kulturní, ale také společenskou akcí. Na
jednom místě bude možné vidět představitele města, místní občany, hotelové hosty, podnikatele, zástupce partnerských měst, představitele církve,
zástupce politické scény a další vzácné hosty.
Organizátoři připravují opět bohatý program i tradiční jarmark. Programová
nabídka pamatuje také na děti a chybět nebude ani ohňostroj či historické
osobnosti. Již nyní se můžeme těšit na Vladimíra Hrona, kapelu Sto zvířat, The
Backwards Beatles Revival, kapelu Jelen a mnoho dalších účinkujících.
Za KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Havrdová Alena, jednatelka
Více informací www.marianskelazne.cz/zls/

Nezapomenutelná Ulrika
4. února by oslavila 213 let od svého
narození slavná Geothovo můza
a láska baronka Theodora Ulrika Sofia von Levetzow. Narodila se v roce
1804 v Lipsku Joachimu a Amálii von
Levetzow.
Poprvé se Ulrika se slavným spisovatelem setkala ještě jako batole
v matčině společnosti v lázních
Teplice. Když bylo Ulrice sedmnáct
let, sešli se opět, a to při pobytu
v Mariánských Lázních roku 1821.
Jejich setkání v Mariánských
Lázních bylo osudové a dodnes
zůstává záhadou. Věkový rozdíl 55
let vylučoval vzplanutí lásky mezi
oběma. Ale pro básníky a spisovatele
byla Goethova "Mariánskolázeňská
Elegie" věnovaná Ulrice, jasným
důkazem jeho milostného vztahu
k ní. Ulrika však Goethevu nabídku
k sňatku odmítla a sama se již
nevdala. A tak zůstává symbolem
věrného vztahu k muži, kterého si
velice vážila, přestože po celý život
prohlašovala, že mezi nimi nikdy
nebylo žádné milostné pouto.
Zdroj: hamelika.cz

▪▪ člen Asociace Turistických Informačních Center, kategorie A
▪▪ provozovatel: KIS Mariánské Lázně s.r.o.

▪▪ oficiální turistické informační centrum, které splňuje
podmínky určené Czech Tourismem
▪▪ předprodej vstupenek
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Informace z infocentra
Podmínky
pro lyžování
Skiareál Mariánky
Od 27.1. (pátek) je v provozu celý
areál (lanovka, vleky č.I a II., dětský
park).
Aktuální informace ZDE

Běžecké lyžování
Aktuální úpravu tras naleznete ZDE
Informace o průjezdnosti tras ZDE

Mariánské Lázně na
Holiday World a ITB Berlin
Blíží se doba zimních a jarních veletrhů
a Mariánské Lázně nesmí stát stranou.
Naše město budeme reprezentovat na
domácí půdě v Praze na 26. ročníku
středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha
v termínu 16. - 19. 2. 2017. Čtvrtek
a pátek jsou vyhrazeny pro odborníky,
a to v čase od 9,30 do 18 hodin. Sobota
a neděle je pak přístupná pro veřejnost
v čase od 9,30 do 18 hodin, v neděli do
17 hodin.
Veletrh se koná na Výstavišti Praha
Holešovice a Mariánské Lázně najdete
tradičně pod společným stánkem Karlovarského kraje, resp. pod hlavičkou
krajské destinační agentury Živý kraj
na expozici o ploše 80m². Součástí
expozice budou ochutnávky a prodej
produktů karlovarské Becherovky,
v jednání je prezentace regionálních
potravin, případně také zařazení
některého z pivovarů, pokud to podmínky a prostor umožní.
V Německu nás pak čeká prezentace
na mezinárodním veletrhu ITB Berlin,
který se bude konat v termínu 8. - 12.
3. 2017. Jedná se o největší a jeden z
nejprestižnějších veletrhů cestovního
ruchu v Evropě. První 3 dny je vyhrazen pouze pro B2B jednání, o víkendu je veletrh přístupný i veřejnosti.
Souběžně probíhá ITB Berlin Convention. Veletrhu se loni zúčastnilo
10 tisíc vystavovatelů ze 187 zemí
a z 5 kontinentů. Tohoto veletrhu se
zúčastníme pod hlavičkou agentury
CzechTourism.

www.marianskelazne.cz

Bobová dráha
Zimní počasí posledních týdnů nám
připomíná, že skutečné zimy bývaly
v Mariánských Lázních samozřejmostí
a neodmyslitelnou součástí zimní
sezóny byla i bobová dráha.
Závody na sáňkách a bobech byly
oblíbené a to jak u sportovců tak
diváků. Nejznámější umělá bobová
dráha vedla od Krakonoše, byla 1500
metrů dlouhá s klesáním 119 metrů.
Z pěti zatáček byla nejnebezpečnější
„Zatáčka smrti“, která si získala svůj
„věhlas“ díky smrtelné havárii, ke
které zde došlo za první republiky.

Další přírodní dráhy vedly od Polomu
až do Lesní ulice a také se sjíždělo po
silnici na Kladskou a od Duncanovy
vyhlídky. Veškeré svahové ulice
bývaly díky velkému množství
sněhu během zim uzavřené a hojně
využíváné sáňkaři.
Počátkem 20. století byl založen
sáňkařský klub, který sdružoval zimní sportovce. Největších úspěchů však
dosahovali bobisté. V zimní sezóně
1912/1913 Leo Wagner se svou
posádkou zvítězil na německém mistrovství bobů v Oberhofu. Dokonce
na zimních olympijských hrách
v Garmisch-Partenkirchenu v roce
1936 reprezentovali Československo
bobisté právě z Mariánských Lázní.
Rozmary počasí si však postupem
času vzaly svou daň, ještě v roce
1984 zde proběhlo Mistrovství Evropy, ale poté byla „Bobovka“ rozebrána a dnes už lze jen stěží nalézt
její pozůstatky.
Návratu bobových závodů do
Mariánských Lázní se asi jen tak
nedočkáme, ovšem myšlenka obnovení bobové dráhy žije dál, pouze ale
její letní varianta, která by sloužila
jako zajímavá turistická atrakce.
zdroj: Hamelika

90 let historie KČT
Mariánské Lázně
Podle kroniky české menšinové
školy v Mar. Lázních se první valná
hromada „Klubu československých
turistů“ objevuje 5. února 1927.
Zprávy uvádějí pravidelná konání
valných hromad až do 8.4.1937.
Kdy přesně byla činnost odboru po
válce znovu obnovena není známo.
V padesátých letech pracoval turistický oddíl při Sokole Mar. Lázně
pod vedením p. Oty Pospíšila. Začíná
se uplatňovat výkonnostní turistika,
pořádají se závody turistické zdatnosti mládeže, organizují se školení
značkařů a cvičitelů.
Do roku 1989 odbor turistiky Slovan Mar. Lázně pořádal turistické
akce pod názvy, které byly poplatné
době: Pochod ke Dni Lidových milicí, turisticko-branné závody, Pochod za Rudou hvězdou revoluce.
V roce 1988 se poprvé koná dálkový pochod Krajem léčivých vod. Od
roku 1978 se také konají Novoroční
výstupy na vrchol Podhory. Dalšími
tradičními akcemi, které přetrvaly
do dnešních dnů jsou akce: Zimním
krajem léčivých vod, Jarní setkání
turistů, Krajem léčivých vod a Nadílka pod Králem smrků.

Významné
jubileum
si
budou
mariánskolázeňští
turisté
připomínat po celý rok 2017 při
tradičních
turistických
akcích
pořádaných pro širokou veřejnost.
První akcí bude turistický pochod
Zimním krajem léčivých vod, který
se koná 4. února 2017.
Milena Kafková

2

Už jste navštívili?
V lázeňském komplexu Nové Lázně se
nachází jeden z nejstarších provozů
Římských lázní v ČR. Původně pánské
parní lázně navrhl mariánskolázeňský
architekt Josef Schaffer a v provozu jsou od roku 1896. Jako vzor
návrhu sloužily slavné interiéry lázní
v Budapešti nebo ve Vídni.
Hlavní hale s půdorysem 20 x 10 metrů
dominují dva bazény s 21 toskánskými
sloupy ze salcburského červeného
mramoru s kapitely a podstavci
z bílého mramoru kararského. Celý
prostor je bohatě zdobený od podlahy
až po pestře malovanou stropní klenbu.
Na historickou centrální část navazují další již moderní prostory lázní.
Naleznete zde nově postavený bazén
s výřivkou a saunový svět. Saunový
provoz je rozdělen do dvou částí: samostatnou suchou finskou saunu (95°)
s ochlazovacím bazénkem a výrob-

www.marianskelazne.cz

Místo odpočinku, relaxace
a slavné historie
níkem ledové tříště a v odděleném
prostoru saunovou prohřívárnu
s teplotou (80°), sanarium (50°C),
páru, Kneippovu lázeň (vaničky
i chodník) a odpočívárnu.
Výše uvedené služby jsou v ceně jednorázového vstupného. Za příplatek
je možné přiobjednat vanové
koupele a slatinné zábaly, masáže,
kryosaunu, hydrojet, laserovou terapii. Další služby jsou poskytovány
v kosmetickém salonu a v kadeřnictví.
Po opuštění provozu můžete
navštívit Vídeňskou kavárnu, která
je situována přímo v budově Nových
lázní před vstupem do Římských
lázní.
Stejně jako návštěvníci v 19. století
i dnes zde naleznete uvolnění
a relaxaci umocněnou úžasem nad
honosným interiérem. Jediným
doporučením je osobní návštěva.
zdroj: 100 let Nových lázní

Otevírací doba pro
hosty nebydlící v hotelu
Po – Pá
12.00 – 21.00 hod.
So – Ne
09.00 – 21.00 hod.
Poslední vstup pro veřejnost je
možný v 18:00. Vstup pro veřejnost
je možný pouze v případě aktuální
volné kapacity.
Vstupné na 3 hodiny 690 Kč

Komplex Římských lázní nabízí též
celou škálu masáží, hydroterapii,
beauty salon a další wellness
procedury.
Kontakt
Nové lázně
Reitenbergerova 53/2
353 01 Mariánské Lázně
Spa recepce: 354 644 200
E-mail: spanl@badmarienbad.cz
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Kalendář akcí naleznete na adrese:
kalendar.marianskelazne.cz

Kultura a sport
1.2. 2017, 17.00
Kino Slavia

25.2. 2017, 14.00 – 17.00
Zimní stadion Mariánské Lázně

Koudelka fotografuje
Svatou zemi

Ice párty
s hitrádiem Dragon

Dokument, ČR / Německo, 92 min.

Discotéku na ledě a soutěže
26.2. 2017, 15.00
Městské divadlo

ZSO: Kouzlo operety
Nejkrásnější árie ze slavných operet
4.2. 2017
Start: Nádraží ČD M. Lázně,
8:00 - 10:00 hodin
Cíl: M. Lázně, Hotel Krakonoš,
11:00 - 15:00 hodin

Zimním krajem
léčivých vod, 37. ročník
Tradiční turistická akce
15.2. 2017, 19.30
Městské divadlo

Vím, že víš, že vím...
Hořko-sladká komedie

17.2. 2017, 19.30
Společenský dům Casino

ZSO: Bachovy světské
kantáty

Ples Auto moto klubu

Pohádka plná písniček

Pytlácká noc

Stará dobrá kapela
Hluboce lidská a křehká komedie
28.2. 2017, 20.00
Kino Slavia

Šípková Růženka

18.2. 2017
Kulturní dům Drmoul

18.2. 2017, 19.00
Společenský dům Casino

Maturitní ples 4.c
Vstup: 200,- Kč
Kontakt: 777 060 365
4.3. 2017, 19.00
Kulturní dům Drmoul

Přímý přenosu baletu Londýn

Skautský ples

28.2.2017, 16.00
Městské divadlo

4.3. 2017, 20.00
Hotel Continental

Roztančené divadlo

Letecký ples

Vystoupení žáků tanečního oboru
ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně
28.2.2017, 16.00 – 17.00
Kolonáda

Masopustní - lázeňský
fašank
Vystoupení maškar a hudebníků,
společná oslava masopustu

Znouzectnost
Plzeňská punková legenda
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"
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4.2. 2017, 19.30
Hotel Continental

Malostranská zimní
pohádka

24.2. 2017, 21.30
Rockový klub Morrison

Kontakt:

Parket volá, plesová
sezóna je v plném proudu

Vstup: 250,- Kč
Kontakt: 605 298 605 (Jiří Dubský)

26.2. 2017, 19.30
Městské divadlo
3.2. 2017, 19.30
Společenský dům Casino

Plesy 2017

Vstup: 250,- Kč
Kontakt: 774 633 344
11.3. 2017, 19.00
Hotel Continental

Ples Sportovců
Vstup: 250,- Kč
Kontakt: 606 619 936 (p. Borsík)
11.3. 2017
Hotel Esplanade

Golfový ples
Kontakt: +420 736 752 792
18.3. 2017
Kulturní dům Drmoul

Maškarní bál
Provozní doba

březen – říjen
denně
9.00 – 19.00
listopad – únor
denně
9.00 – 18.00
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