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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Zatímco Mariánské Lázně slaví 200 let 
lázeňství, neboť v roce 1818 byly ofici-
álně prohlášeny veřejným lázeňským 
místem, Česká republika zvolila jako 
hlavní marketingové téma letošního 
roku 100 let česko-slovenské vzájem-
nosti. V roce 1918 si totiž připomeneme 
sté výročí od založení samostatného 
Československa. CzechTourism se kro-

Rok 2018 aneb významné osmičky v ČR i v Mariánských Lázních

mě toho soustředí zejména na příbě-
hy českých značek a průmyslu, stopy 
funkcionalismu, moderny i avantgardy 
i fenomén životního stylu první repub-
liky. Ministerstvo kultury se bude sou-
středit kromě roku 1918 také na roky 
1968 (vpád vojsk Varšavské smlouvy) 
a 1993 (vznik České republiky). Také 
Karlovarský kraj chystá řadu akcí 

u příležitosti „osmiček“ a bude takové 
aktivity podporovat i v rámci poskytová-
ní dotací. V Mariánských Lázních se mů-
žeme těšit na novou publikaci „Srpen 68 
v Mariánských Lázních“ či výstavu „200 
let lázeňství“, které chystá Městské mu-
zeum. Také samotné muzeum slaví vý-
ročí, a to 65 let od přestěhování muzea 
do dnešní budovy na Goethově náměstí 
11, původně zvané „Goethe Haus“. K této 
příležitosti chystá muzeum výstavu 
zdejších umělců. Město své výročí oslaví 
zejména v rámci zahájení lázeňské se-
zóny ve dnech 11.- 13.5.2018. Máme tu 
však další výročí, např. 150 let od založe-
ní Městského divadla (1868), 490 let od 
prvního zkoumání Ferdinandových pra-
menů pro svůj obsah soli (1528), či 210 
let od první neoficiální lázeňské sezóny 
(1808). Rok 1918 oslavíme tradičně 
lampionovým průvodem, ale letos toto 
výročí bude doplněno koncerty, před-
náškami a výstavou. Sledujte kalendář 
akcí na www.marianskelazne.cz a pokud 
nějakou akci chystáte sami, nezapomeň-
te nám o ní říct. 

 ▪ 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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Kategorizace DMO –  
projekt Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR  
a agentury CzechTourism
Cílem projektu je nastavit pravidla 
pro činnost destinačního manage-
mentu v České republice a umožnit 
tak organizacím cestovního ruchu 
získat podporu z veřejných zdrojů. 
Kategorizace organizací destinač-
ního managementu je čtyřstup-
ňová. Na vrcholu je národní DMO, 
kterou představuje CzechTourism, 
následuje DMO krajská, oblastní 
a lokální. Každá taková organiza-
ce musí splňovat řadu podmínek 
a pravidel, aby mohla být registro-
vána a následně také certifikována. 
Certifikované organizace pak bu-
dou v budoucnu jediné, které bu-
dou mít možnost čerpat z dotací 
ministerstva pro místní rozvoj 
určených pro cestovní ruch. Zá-
kladním principem projektu jsou 
3K – komunikace, koordinace a ko-
operace. V ideálním případě cer-
tifikace DMO přispěje k lepší spo-
lupráci v jednotlivých oblastech, 
což ve výsledku přinese prospěch 
všech zainteresovaným. 
Kvalitní DMO efektivněji navazu-
je partnerství, lépe plánuje své 
aktivity a projekty, tím dosahuje 
zvýšení počtu přenocování turistů 
v dané destinaci a tím pádem i růs-
tu příjmů z turismu. Lokální DMO 
musí mít alespoň 25 aktivních 
partnerů z řad neziskových organi-
zací a soukromého sektoru, oblast-
ní pak minimálně 50. DMO by ve 
svých orgánech měla mít alespoň  
30% zástupců právě z těchto sek-
torů. Certifikovaná DMO bude také 
muset dokládat, jak jsou její part-
neři s činností spokojeni. Toto hod-
nocení by však mělo být zejména 
nástrojem pro zlepšování činnosti 
a aktivit, nikoliv vstupováním do 
parametrů spolupráce. Všechny 
DMO by také měly vstoupit do sys-
tému Českého systému kvality slu-
žeb. Více informací na www.czech-
tourism.cz. 

Zdroj: COT

Great Spas of Europe – kandidát na seznam světového 
dědictví UNESCO

Mariánské Lázně jsou od roku 2014 
kandidátem na seznam světového 
dědictví UNESCO. Město samozřejmě 
není nominováno samo, ale v rámci 
koalice jedenácti významných his-
torických evropských lázní pod ná-
zvem Velké lázně Evropy (Great Spas 
of Europe). 
Tři města se nacházejí v Německu 
(Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissin-
gen), tři v České republice (Františ-
kovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské 
Lázně) a po jednom v Rakousku (Ba-
den u Vídně), Itálii (Montecatini), Bel-
gii (Spa), Francii (Vichy) a Spojeném 
království (Bath). Města svou historií 
formovala fenomén lázeňské společ-
nosti v Evropě, a zejména v 19. a 20. 
století byla také na počátku rozvoje 
globálního cestovního ruchu. 

navíc zahájil studii evropských lázeň-
ských měst a módních lázní 19. století. 
Kritériem pro zařazení na seznam pa-
mátek UNESCO jsou dějiny medicíny 
a architektury a míra mezinárodnosti 
místa. Žádost byla podána pod zášti-
tou České republiky, resp. města Kar-
lovy Vary, v původním počtu 16 měst. 
Následně se zúčastněné státy dohod-
ly na nové struktuře projektu, která 
kromě mezinárodní pracovní skupiny 
také sestává z řídícího výboru jako nej-
vyššího orgánu. 
Byla zadána komparativní studie po-
rovnávající kandidátní města se všemi 
ostatními vhodnými městy. Počet lázní 
byl následně snížen na 11. V současné 
době probíhá příprava management 
plánů v oblasti marketingu a korpo-
rátní identity, která zahrnuje zejména 
tvorbu strategických dokumentů na 
poli udržitelného turismu. 

Původně o zápis na seznam světové-
ho dědictví usilovalo několik lázeň-
ských měst samostatně (např. Luha-
čovice či Spa), ale komisi v roce 2008 
nepřesvědčili. Bylo jasné, že pouze 
sériová nominace může mít úspěch, 
a proto některá z nich iniciovala vzá-
jemnou spolupráci. Baden-Baden 

Pokud vše půjde podle plánu, koneč-
ná prezentace projektu by měla pro-
běhnout v Paříži na české ambasádě 
v únoru 2019.

Foto:Czechtourism
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Letos uběhne 150 let od slavnostního 
otevření Městského divadla v Marián-
ských Lázních. Stalo se tak 17. srpna 
1868 v předvečer narozenin císaře Fran-
tiška Josefa I. A tak zatímco v Praze byl 
teprve pokládán základní kámen Národ-
ního divadla, mladé a rozvíjející se měs-
to Mariánské Lázně se již mohlo pyšnit 
vlastním divadlem. Divadlo bylo zakres-
leno v zastavovacím plánu města již v 
roce 1818. Prozatímní dřevěné divadlo 
bylo postaveno ve Skalníkově zahradě 
za jeho domem Strauss (dnes Merkur) 
a první představení se zde hrálo dne 14. 
června 1820. Divadlo fungovalo do roku 
1844. V tomto roce vznikla nová scéna 
na tzv. „aréně“ zvané také letní divadlo, 
a to v místě dnešní restaurace Šuma-
va (tehdy Schönau). Hrálo se zde až do 
roku 1867. Protože však v Mariánských 
Lázních dost často prší, pronajalo město 
v roce 1853 ještě salón Halbmayr, který 
se nacházel v pozdějším hotelu Rozkvět 
na Mírovém náměstí (stržen 2016). Zde 
se hrávalo za deštivého počasí. Vytažená 

150 let od otevření divadla v Mariánských Lázních

červená vlajka oznamovala divákům, že 
se hraje „dole“ na Šenově. Pokud vlajka 
nevisela, hrálo se u Halbmayra. 
O výstavbě důstojného kamenného 
divadla rozhodla rada města Marián-
ské Lázně v roce 1865 a vypracováním 
projektu pověřila místního architekta 
Friedricha Zicklera. Přípravné práce 
začaly ještě v témže roce. Slavnostní-
ho zahajovacího představení se město 
dočkalo až o tři roky později, zejména 
kvůli potížím spojeným se skutečností, 
že pozemek, na kterém divadlo stojí, 
byl původně rybník určený pro plave-
ní koní. Rybník musel být vypuštěn a 
potok odkloněn do koryta níže. Pak se 
muselo kopat až tři metry pod dno ryb-
níka, než se narazilo na skalní podloží a 
stavební základy se mohly zajistit proti 
pronikání vody a vlhka. Stavět se začalo 
v roce 1866, ale práce byly přerušeny v 
důsledku prusko-rakouské války. Diva-
dlo bylo postaveno plně z prostředků 
lázeňské taxy za 40 tisíc zlatých. 

Vzhled divadla v průběhu let
Významné změny vzhledu budovy, 
jejichž autorem je architekt Al-
fréd Walcher z ateliéru Fellner &  
Helmer, a které probíhaly v roce 
1904, se dotkly zejména čelní části 
divadla. Starý vestibul byl zrušen a 
nahrazen novým. Nejasné je tehdejší 
rozložení lóží, protože existuje 
rozpor v plánech architekta Wal-
chera a plánku sedadel z roku 1939. 
V roce 1944 došlo k úpravě divadel-
ního sálu pro filmová představení. 
Střední lóže prvního balkónu byla 
adaptována na projekční kabinu. 
V letech 1967 – 1968 došlo k re-
konstrukci jeviště, v rámci které 
bylo zvýšeno provaziště a osazení 
divadelní točny, která však byla 
pro její symbolické využití později 
zrušena. Komplexní rekonstrukce 
objektu proběhla v roce 1976 po-
dle projektu Dalibora Štyse. Došlo 
kupříkladu k úpravám nástupních 
prostor divadla a restaurování 
veškeré výzdoby. Zatím poslední 
stavební úpravy, jež znamenaly 
například zvětšení elevace parteru, 
doplnění štukových detailů či osa-
zení nových lamp ve společenských 
prostorech ve stylu Walcherova 
projektu, proběhly v rámci 130. di-
vadelního jubilea v roce 2008. 
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Přírodovědecky jedinečným územím 
Slavkovského lesa je bezesporu prostor, 
nacházející se zhruba mezi severním 
okrajem Mariánských Lázní - Lunapar-
kem a obcemi Sítiny, Prameny, Mnichov 
a Nová Ves. Zde se nachází komplex vy-
preparovaného hadcového skalního ma-
sivu, který je převážně porostlý borovým 
lesem. 
Hadec nebo také serpentinit je geolo-
gickým vývojem přeměněná hornina 
převážně tmavozelené barvy, místy pře-
rušovanou světlejšími pruhy vláknité-
ho serpentinu. Svým vzhledem je proto 
přirovnáván k hadí kůži (odtud český 
název). Jedná se o horninu chudou na ži-
viny a těžko zvětrávající. Na zmíněných 
místech pak nacházíme rostlinná spole-
čenstva, která se na jiných horninách ne-
vyskytují anebo rostliny běžné, zde vytvá-
řejí zakrslé formy, tzv. nanismy. Hadcové 
květeny tím představují přírodovědecky 
mimořádně cenný příklad přizpůsobe-

Už jste navštívili?
ní rostlinných organismů podmínkám 
prostředí. Význačný hadcový hřbet 
Slavkovského lesa prostupuje územím 
od jihozápad k severovýchodu v délce 
asi 15 km. Z botanického hlediska je 
hadcový hřbet zvláště zajímavý, a pro-
to v nejcennějších částech hadcového 
masivu byly zřízeny přírodní rezervace:
Křížky
Vystupující skalnatý vrchol u obce Pra-
meny. Vyskytuje se zde mnoho ojedině-
lých druhů rostlin. Chráněný přírodní 
výtvor je zpřístupněn veřejnosti nauč-
nou stezkou.
Planý vrch
Nachází se asi 1 km západně od obce 
Mnichov. Přirozený borovicový porost 
na jihovýchodním svahu Planého vr-
chu s obnaženými hadcovými skalami, 
částečně narušenými zaniklým malým 
kamenolomem, ukrývá vzácnou bota-
nickou lokalitu. 

Pluhův bor
Státní přírodní rezervace na jižních a ji-
hovýchodních svazích stejnojmenného 
kopce. Lesní porost zde tvoří chudý re-
liktní bor. V podrostu boru jsou zastou-
peny vzácnější druhy preferující hadcové 
podloží - vřesovec pleťový, zimostrázek 
nízký, hvozdík lesní. Skalky hostí plejádu 
vzácných druhů hadcových kapradin.
Vlček
Státní přírodní rezervace asi 2 km západ-
ně od obce Sítiny a 2 km jižně od obce 
Prameny. Na hadcovém hřbetu se ucho-
val typický borový les s bohatým výsky-
tem vřesovce pleťového.
Dominova skalka
Chráněný přírodní výtvor asi 1,5 km ji-
hovýchodním směrem od obce Nová 
Ves. Lokalita obsahuje velmi hojné za-
stoupení vzácných a chráněných druhů 
rostlin s obdobným charakterem jako u 
chráněného přírodního výtvoru Křížky.

"Hadcové klenoty Slavkovského lesa"
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P R AV I D E L N É
A KC E  2 018

16.08. – 26.08. 2018

CHOPINŮV FESTIVAL  
Mezinárodně uznávaný  
festival klasické hudby.

28.08. – 01.09. 2018

MARIENBAD FILM  
FESTIVAL 
Filmový festival věnovaný 
nejen experimentu

13.9. – 16.9. 2018

MARIÁNSKÝ PODZIM  
Mezinárodní folklórní 
festival

06.12. – 09.12. 2018

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ 
VÁNOČNÍ TRH 
Multižánrová akce, která 
naplní Kolonádu vánoční 
atmosférou a pohodou

03.02. 2018
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
Zimní turistický pochod

13.02. 2018
LÁZEŇSKÝ MASOPUST
vystoupení maškar a hudební-
ků, společná oslava Masopustu

24.02. 2018
O POHÁR MAR. LÁZNÍ
Soutěž plastikových modelářů

21.05. – 24.05. 2018
FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Příležitostí k setkávání lidí 
s postižením a bez postižení

25.5. – 27.5. 2018
miniKOK
Multižánrový festival u kolo-
nády Ferdinandova pramene

07.07. 2018
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
POHÁDKOVÝCH SOCH
Odhalení soch v sochařském 
ráji u hotelu Krakonoš 

09.07 – 22.07. 2018
KAPSA PLNÁ POHÁDEK 
Pohádkový festival pro malé 
i velké diváky a herce

13.10. 2018
NOC BOJE
Galavečer bojových sportů

24.10. – 27.10. 2018
OSLAVY DNE  
SAMOSTATNOSTI   
ČESKOSLOVENSKA
Oslavy státního svátku  
s lampiónovým průvodem

23.06. – 29.06. 2018

JAZZOVÉ LÁZNĚ 
Hudební festival otevřený 
pro všechny milovníky jazzu

08.09. 2018
KROK KE ZDRAVÍ 
Nordic walking pochod

12.12. 2018
ZPÍVÁNÍ KOLED  
U BETLÉMA 
Zpívání koled u hotelu Krakonoš

15.12. 2018
NADÍLKA  
U KRÁLE SMRKŮ
Tradiční turistická akce  se 
zpíváním koled a občerstvením 
u Krále smrků

15.12. 2018
PECHA KUCHA NIGHT
Zábavný večer prezentací 20x20
(20 snímků po 20 sekundách)

30.06. 2018
MEZI NEBEM A ZEMÍ
Akce pro děti i dospělé  
s ukázkou záchranných složek

04.05. 2018
OSLAVY OSVOBOZENÍ
Akce, při které si připomíná-
me osvobození našeho města

Únor

01.04. 2018
MARJÁNKOVSKÉ  
JARNĚNÍ
Velikonoční zvyky v  podání  
folklórního souboru Marjánek

28.04. 2018
PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA 
KRAKONOŠI 
Program pro děti i dospělé

Březen

16.03. 2018
PECHA KUCHA NIGHT
Zábavný večer prezentací 20x20 
(20 snímků po 20 sekundách)
23.03. 2018
FILMOVÝ FESTIVAL  
EXPEDIČNÍ KAMERA
Přehlídka těch nejlepších filmů 
nejen o dobordružství a přírodě

Duben

30.04. 2018

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY 
otevírání provozu fontány 
po zimní přestávce

Květen

Červen

02.06. 2018
KVALIFIKACE MS NA 
DLOUHÉ DRÁZE
Závody na dlouhé ploché drá-
ze s dlouholetou tradicí

16.06. 2018
PECHA KUCHA NIGHT
Zábavný večer prezentací 20x20

11.05. – 13.05. 2018

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ 
SEZÓNY 
Tradiční městské slavnosti 
s bohatým programem 
a svěcením pramenů

Červenec Říjen

Září

Srpen

11.08. 2018
SPA RUN 
Běžecké závody jak pro ama-
téry, tak profesionály

Listopad

23.11. 2018
SNOW FILM FEST
Promítání filmů o extrémních 
zimních sportech

Prosinec

více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

22.09. 2018
XI. SVATOVÁCLAVSKÉ  
SETKÁNÍ LIDÍ DOBRÉ 
VŮLE
Oslavy se středověkou atmo-
sférou u hotelu Krakonoš
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3.2.2018, 8.00 
Start: Nádraží ČD

ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH 
VOD, 38. ROČNÍK
Tradiční turistická akce

4.2.2018, 15.00 – 16.30
Zimní stadion

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
20 Kč DĚTI DO 15 LET, 40 Kč DOSPĚLÍ

23.2.2018, 19.30 
Společenský dům Casino

ABO 7: ČAJKOVSKÉHO  
PÁTÁ SYMFONIE
Západočeský symfonický orchestr

24.2.2018, 10.00 – 15.30
Hotelová škola

O POHÁR MARIÁNSKÝCH 
LÁZNÍ 2018
XI. ročník soutěžní výstavy plastiko-
vých modelářů

24.2.2018, 10.00 – 17.40 
Městská knihovna 

EZOTERICKÝ FESTIVAL - 
CESTY KE ZDRAVÍ
5. ročník festivalu Cesty ke zdraví

25.2.2018, 15.00 
Městské divadlo 

FERDA MRAVENEC
Veselá pohádka plná dobrodružství

27.2.2018, 19.30 
Městské divadlo 

KDO JE TADY ŘEDITEL?
Komedie o řediteli, kterého nikdy 
nikdo neviděl.

28.2.2018, 19.30 
Městské divadlo 

OPERA GENTLEMAN -  
TŘI TENOŘI
aneb Vějíř slavných operetních  
a operních melodií

Kultura a sport

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

Kontakt:
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"

Kalendář akcí naleznete na adrese: 
kalendar.marianskelazne.cz
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5.2. 2018, 17.00 
Kino Slavia 3D

PODZIMNÍ SONÁTA
Komorní drama dvou žen, matky, jež se snaží 
utéci před odpovědností za nenaplněné životní 
osudy svých dcer a mladé ženy, jež v sobě kon-
centruje minulá utrpení. 

5.2. 2018, 19.30 
Kino Slavia 3D

POTVORA
Rasmus a Maria se poznají na party a prvotní 
flirt nabere rychlé grády. Maria se nastěhuje do 
Rasmusova bytu a po malých krůčcích si pod-
miňuje jeho životní prostor. 

6.2.2018, 17.00 
Kino Slavia 3D

PERSONA
V tomto filmu, jenž vznikl v době Bergmanovy 
těžké nemoci provázené tvůrčí krizí, se projevila 
jeho mimořádná citlivost vůči složitosti ženské 
psyché, kterou podrobil soustředěnému niter-
nému průzkumu. 

6.2. 2018, 19.30 
Kino Slavia 3D

TAK PRAVIL BŮH
Jízlivý, sarkastický a dojemný rodinný portrét 
inspirovaný slavnou biografií dánského dra-
matika Jense Blendstrupa.

7.2. 2018, 19.30 
Kino Slavia 3D

DARKLAND
Úspěšný kardiochirurg Zaid má důvod k osla-
vě: spolu se svou půvabnou ženou očekávají 
přírůstek do rodiny. Společnou oslavu v kruhu 
přátel však nečekaně přeruší návštěva Zaido-
va bratra Yasina, který se dostal do problémů 
kvůli organizovanému zločinu. Poté, co mu 
Zaid odmítne poskytnout pomoc, Yasin je 
drasticky potrestán vůdcem gangu.

 SCANDI
Přehlídka současného 
severského filmu

2.2.2018 - 4.2.2018, 19.30 
Kino Slavia 3D

PREZIDENT BLANÍK
Komedie, ČR, 2018, 90 min.

9.2.2018, 19.30 
Společenský dům Casino

JOHANN STRAUSS GALA
Koncert Západočeského symfonického 
orchestru

13.2.2018, 19.30 
Městské divadlo

JEDNOTKA INTENZIVNÍ 
LÁSKY
Divadelní předplatné jaro 2018 
Divadlo DJKT Plzeň - Nová scéna

13.2.2018, 19.30 
Kolonáda Mariánské Lázně

LÁZEŇSKÝ MASOPUST
Vystoupení maškar a hudebníků, spo-
lečná oslava Masopustu

21.2.2018, 19.30 
Městské divadlo 

KOUZLO OPERETY
koncert operetních melodií
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