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

Zahájení lázeňské sezóny 2020

Oficiální část programu zahájí Slavnostní 
koncert Západočeského symfonického 
orchestru, který se uskuteční od 19.30 
hodin ve Společenském domě Casino. 
Předprodej vstupenek zajišťuje Městské 
infocentrum - dům Chopin, Hlavní 47. 
Vstupenky je možné koupit i jako e-vstu-
penku či cool ticket (vstupenka na mobil 
bez nutnosti tisku). Vstupenky jsou již v 
prodeji.
Oficiální část bude pokračovat v sobotu 
9. května v 10.00 hodin Mší svatou v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie, který stojí 
poblíž kolonády. 
V rámci slavnostního aktu na kolonádě, 
který bude následovat po mši cca od 11 
hodin, požehnají církevní hodnostáři 
mariánskolázeňským pramenům, pří-
tomné přivítají a projevů se ujmou před-
stavitelé města Mariánské Lázně a círk-
ve. Prostor bude dán také významným 
hostům a jejich zdravicím. Průvodcem 
páteční a sobotní části akce bude mode-
rátor Alexandr Komarnický.
Kulturní program je opravdu bohatý. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na hudbu v po-
dání Ondřeje Havelky, kapel Slza, Jelen a 
mnoha dalších. Velký prostor bude dán 
místním souborům. Návštěvníky jistě 

přiláká také řemeslný jarmark. Pama-
továno bude i na dětské návštěvníky. 
Program bude postaven napříč věkový-
mi kategoriemi i národnostmi. Akce se 
jistě zúčastní nejen obyvatelé města, ale 
také hoteloví a lázeňští hosté, návštěv-
níci z ČR i blízkého příhraničí.
Nedělní program bude v režii Základ-
ní umělecké školy Fryderyka Chopina. 
Žáci této školy pod vedením pedagogů 
předvedou vše, co se během své do-

Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních se tradičně uskuteční na počátku května, ale přípravy na akci již 
finišují. Letošní 202. ročník proběhne v termínu 8. – 10. května. Návštěvníci se opět mohou těšit na pestrý program, 
ve kterém nebude chybět tradiční žehnání pramenům, hudba různých žánrů, řemeslný i farmářský trh i aktivity pro 
nejmenší.

cházky naučili. Zastoupeny budou všech-
ny obory školy.
Hlavní program po celé tři dny bude 
doplňovat tzv. doprovodný program – 
stánkový a řemeslný jarmark, prezentace 
místních firem, škol a zájmových sdru-
žení.  Mariánskolázeňské zahájení samo-
zřejmě proběhne za přítomnosti historic-
kých osobností v podání členů Divadla 
lidové tvorby Mariánské Lázně.

Alena Havrdová, KIS Mariánské Lázně
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Informace z infocentra

Propagační materiály

Infocentrum v lednu a únoru aktualizuje oblíbeného Malého průvodce městem, kterého vydalo v roce 2017. Průvodce 
nyní prochází již druhým dotiskem a aktualizací. Zájemci z řad provozovatelů se mohou kdykoliv připojit ke společnému 
dotisku či zakoupit požadované množství přímo v Infocentru.

Nabídka prezentace pro 
medicínské a lázeňské 
subjekty
Zahraniční zastoupení agentury Czech-
Tourism v Jekatěrinburgu zve k účasti 
na B2B workshopech All About Health 
v Uzbekistánu a Kazachstánu. Part-
nerem projektu je krajská destinační 
agentura Živý kraj.

CzechTourism a Živý kraj jsou partne-
ry akce, která dává možnost prezentace 
subjektům specializujícím se na me-
dicínskou a lázeňskou turistiku z celé 
České republiky na trzích v Uzbekistánu 
a  Kazachstánu. Akce se koná 3. 2. 2020 
v Taškentu a 5. 2. 2020 v Almaty. 
Zahraničními účastníky workshopů bu-
dou zástupci cestovních kanceláří, lékaři 
a vedoucí soukromých zdravotnických 
zařízení, kteří chtějí spolupracovat na or-
ganizaci diagnostiky nebo léčby pacientů 
na zahraničních klinikách. Akce se dále 
zúčastní představitelé diplomatických 
misí a zástupci velkých podniků.
Obě akce mají formát B2B & B2C 
workshopů a jsou jednodenní (od 10,00 
do 17,00). Máte-li zájem představit své 
produkty na těchto trzích, kontaktujte 
přímo organizátora akce:
Spa Medical Travel, Jana Vrbová, ředitel-
ka, director@spamedicaltravel.com, mo-
bil 608 964 523 

Zdroj: CzechTourism

Stejně tak je možné získat další materiály 
– např. trhací mapa ve formátu A3, Turi-
stický průvodce městem s tipy jak strávit 
několikadenní pobyt v Mariánských Láz-
ních, literární kvízy ke Stezce spisovatelů 
či pracovní listy pro děti s veverkami Ru-
dou a Karolínou. 
Novinkou jsou materiály vydané DSO 
Mariánskolázeňsko v loňském roce. Na 
vyžádání můžete v infocentru získat např. 
Mariánskolázeňsko k nakousnutí, Po sto-
pách Goetheho na Mariánskolázeňsku, 
Barokní skvosty regionu, Co znamená 
lázeňství, Česko-Bavorské lázně, Památky 
regionu a další.

Pozvánka k účasti na 
Argus Bike Festival ve 
Vídni
Máte ubytovací zařízení a rádi 
přivítáte i cyklisty? Využijte Argus 
Bike Festival ve Vídni prostřed-
nictvím agentury CzechTourism a 
představte se rakouské klientele. 
Ale nečekejte dlouho, agentura má 
k dispozici pouhých pět pozic. 

Cyklistický festival v centru Vídně se 
uskuteční 28. - 29. března 2020. Akce 
je určena především regionům, MTB 
resortům a tour operátorům s nabíd-
kou cykloturistických pobytů v České 
republice. Argus bike festival je tradič-
ní akcí, která se ve Vídni každoročně 
koná již od roku 1999. Stejně jako v mi-
nulých letech se očekává návštěva více 
než 100 tisíc návštěvníků. Více o celé 
akci se dozvíte na webových stránkách  
www.bikefestival.at.

Podmínky účasti, registrační 
formulář a další podmínky 
Naleznete na stránkách Czech-
Tourismu  ZDE 
Případně kontaktujte: Mgr. 
Martin Šlajchrt, slajchrt@czech-
tourism.cz, tel. 773 993 556

Zdroj: CzechTourism

Co má společného Klášter 
Kladruby u Stříbra a zámek 
Valeč na Karlovarsku? 
Jedinečný soubor originálů soch Ma-
tyáše Bernarda Brauna představující 
alegorie lidských vlastností a postavy 
z řecké mytologie byl po požáru zámku 
Valeč v roce 1976 převezen do klášte-
ra v Kladrubech u Stříbra. Po čtyřech 
desítkách let se 28 unikátních soch 
z 18. století vrací zpět na Valeč.

Zámecký areál ve Valči s jednou z nejkrásněj-
ších barokních zahrad v Čechách zdobily od 
požáru před čtyřiceti lety pouhé kopie soch 
Matyáše Bernarda Brauna. Rekonstrukce 
zámku, která začala až v 90. letech minulého 
století pokročila natolik, že se sochy mohou 
konečně vrátit domů.
Od listopadu probíhá stěhování soch zpět 
na zámek Valeč. Převoz osmadvaceti objem-
ných pískovcových soch, které měří od 195 
do 300 centimetrů, stojí na betonových pod-
stavcích a váží několik tun, je poměrně logi-
sticky náročné. Na celou akci dohlíží restau-
rátorský tým pod vedením akademického 
sochaře a restaurátora Martina Širokého. Na 
Valči pro sochy vznikne lapidárium v objek-
tu bývalé zámecké kovárny. Na podobě nové 
expozice se podílejí studenti Fakulty desig-
nu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, která 
kompletně navrhne způsob prezentace včet-
ně osvětlovací techniky. Otevření lapidária je 
plánováno na začátek dubna příštího roku.
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Arnold Heymann se narodil ve městě 
Graz ve Štýrsku v rodině známého ví-
deňského stavbyvedoucího Arnolda Hey-
manna, vyrostl však ve Vídni. Již v 25 le-
tech byl samostatně výdělečně činný. Za 
svůj život postavil 250 objektů - obytných 
a obchodních domů, paláců, nádherných 
vil, škol a hotelů. Heymannovy stavby se 
vyznačují bohatou výzdobou a charakte-
rizují výstavbu v Mariánských Lázních 
v posledních desetiletích 19. století. Hey-
mann stavěl z počátku v přísně historizu-
jících slozích, poté se obrátil k novobaro-
ku, secesi a nakonec i neoklasicismu. 

V Mariánských Lázních můžeme ně-
které z jeho děl obdivovat ještě dnes: 
Hotel New York (dnešní Polonia), 
Hotel Fürstenhof (dnešní Bohemia), 
Grand Hotel Ott (dnešní Pacifik), Hotel 
Weimar (dnešní Kavkaz), Hotel Stern 
(dnešní Hvězda), Hotel Esplanade, 
Hotel Rübezahl (Krakonoš, dnes opět 
Rübezahl), Hotel Skt. Hubertus (bu-
dova vedle Esplanade), bankovní dům 
Singl (dnešní Merkur).

Zdroj: Hamelika.cz
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150 let od narození Arnolda Heymanna

Pohádkové palácové stavby v lázeňské čtvrti Mariánských Lázní obdivovali hosté po celé dvacáté století. Vedle slavného 
mariánskolázeňského architekta Josefa Schaffera (1862-1938) má v Mariánských Lázních rovnocenný post ještě jiný 
architekt – Arnold Heymann z Vídně, který by letos oslavil 150 let od svého narození.

Díl první: Hotel Rübezahl
Hotel Rübezahl, či Krakonoš, jak ho 
všichni známe, byl první Heyman-
novou stavbou v Mariánských Láz-
ních. Hoteliér Georg Zischka se na 
něho obrátil kolem roku 1900, aby 
mu vyprojektoval hotel s pohád-
kovou tématikou. Heymann nebyl 
omezen zástavbou, stavěl na zele-
né louce nad Mariánskými Lázně-
mi a měl „volnou ruku“. Původní in-
teriér měl bohatou dekoraci a rád 
sem jezdíval i anglický král Eduard 
VII. se svými přáteli. Krakonoš byl 
otevřen 15. června 1903 a stal se 
oblíbeným výletním místem ná-
vštěvníků města. Stavba přinesla 
mladému vídeňskému architektovi 
velkou popularitu a další zakázky 
na sebe nenechaly čekat.



Máte svůj vzor, nebo jdete vlastní cestou?
Vzorem mi byli a dodnes jsou starší kole-
gové, například pánové Rosák, Eben nebo 
Hemala. Vždy mě fascinovala jejich profe-
sionalita, lehkost a nadhled. To, jak pracují, 
jak vystupují, jací jsou ve světlech reflektorů 
i mimo ně. Velmi rád chodím na různé akce 
pracovně i soukromě. Každá mladší i starší 
kolegyně nebo kolega mohou být nějakým 
způsobem inspirativní. Člověk se zkrátka 
učí celý život.
Které akce moderujete nejraději?
Skvělá otázka. Odpovědět ale nebude snad-
né… K dnešnímu dni za sebou nemám žád-
nou akci, kterou bych moderoval s nechutí. 
Mám rád plesy, různé slavnosti, koncerty, 
tematické festivaly, firemní večírky, VIP pár-
ty, konference, přehlídky, křty i velké show. 
Tady jsem lidem na očích stejně jako v te-
levizi, což mě moc baví. Na druhou stranu, 
když jsem v rádiu nebo ve studiu kvůli na-
mlouvání spotů, reklam či voice-overů do 
videí, je to stejná a přitom odlišná práce. 
Když o tom tak přemýšlím, u jednoho si 
odpočinu od toho ostatního. Takže nejraději 
mám různorodost své práce, která je záro-
veň mým koníčkem.
Máte nějakou vysněnou akci, kterou byste chtěl 
moderovat?
Slavíky, předávání cen Thálie nebo Oscary. 
Proč nemířit výš a výš, že? Před časem jsem 
toužil moderovat MISS, což se mi nakonec 

povedlo a to rovnou na světové úrovni. 
Rádio je také splněným snem, stejně jako 
televize. Krůček po krůčku jdu stále vpřed.
Kdo se vám nejvíce vryl do paměti z vašich 
hostů? 
Ze zpěváků to byli Hana Zagorová, Marie 
Rottrová, Petr Rezek, Dalibor Janda nebo 
Milan Drobný pro svůj osobitý humor a 
neuvěřitelné charizma. Nezapomenutelná 
byla textařka Jiřina Fikejzová nebo muzi-
kant Karel Vágner. Oba coby pokladnice 
vzpomínek nejen na hvězdy, které už ne-
jsou mezi námi a  tak bych mohl pokra-
čovat. K dnešnímu dni jich byli desítky a 
každý, opravdu každý z nich mě lidsky i 
profesně obohatil. Na pódiích i v zákulisí 
se pak potkávám s herci, muzikanty, spor-
tovci, umělci různých žánrů a dokonce už 
i s youtubery. Historky nebo komentáře ke 
všem by vydaly na knihu.
Na zahájení lázeňské sezóny v Mariánských 
Lázních, kterou pravidelně moderujete, si mohli 
návštěvníci všimnout, že plynule přecházíte do 
více jazyků. Máte nadání na učení cizích jazyků 
nebo je to váš koníček?
Talent na cizí jazyky považuji za dar shůry. 
Říká se, že lidem s hudebním sluchem 
jdou snáz. Já mám za sebou několik let 
studia operního zpěvu, hry na flétnu, 
klarinet a klavír. Babička spolu maminkou 
mě v tom od malička podporovaly.
Většinu akcí moderuji ve více jazycích, 

proto je přecházení z jednoho do druhého 
hračka, když jsem připravený. Tohle je 
o pohotovosti, slovní zásobě a vyřídilce. 
Občas se stane, že musím povědět něco 
mimo rámec příprav, proto si musím být 
jistý v kramflecích. Takže asi kombinace 
nadání i koníčku.
I když už bydlíte nějakou dobu v Praze, do 
Mariánských Lázní se často vracíte. Máte tady v 
regionu nějaké oblíbené místo?
Miluju to na Kladské, na rozhledně Hame-
lika a celkově kolem Mariánských Lázní. 
Další místa mám na Chebsku, Sokolovsku i 
Karlovarsku, ale bohužel mi na ně nezbývá 
moc času. Proto doufám, že to v důchodu 
doženu a objevím další zákoutí nádherných 
západních Čech. Pracovně bývám často ve 
všech částech naší malé milé zemičky, ale na 
západě jsem zkrátka doma.
Kde se s vámi mohou v nejbližší době zájemci 
setkat?
Například na koncertech v Městském diva-
dle Mariánské Lázně, v rádiu – ve vysílání 
Impulsu anebo na obrazovkách – stačí za-
pnout Televizi Seznam. Přiznám se, mám 
radost, když se ke mně lidé hlásí. Takové to: 
Jé, vy jste tady? Minulý víkend jsme Vás vi-
děli v Českých Budějovicích a den na to po-
slouchali cestou v autě. Podobná milá slova 
potěší a zahřejí u srdce.

Autor a foto: Václava Simeonová
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Alexandr Komarnický: Tady na západě jsem doma

Mnozí si při vyslovení jména Alexandra Komarnického hned vybaví například moderování zahájení mariánskolázeňské 
sezóny, Chopinova festivalu, plesů, kulturních akcí v divadlech nejen zde v regionu, ale také jako hlas z různých rozhlaso-
vých stanic a nově i jako tvář jedné z televizních stanic. Charakteristické je pro něho také plynulé přecházení do několika 
světových jazyků. 

Celý rozhovor naleznete ZDE

http://zivechebsko.cz/2019/12/25/alexandr-komarnicky-tady-na-zapade-jsem-doma/
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Zámek Kynžvart se otevírá i v netra-
diční zimní čas, a to formou prohlíd-
ky Zámeckých interiérů Metternichů 
a Muzea a slavného Kabinetu kurio-
zit. V únoru a březnu bude otevřeno 
vždy v úterý a čtvrtek, kdy budou 
připraveny zimní prohlídky oběma 
okruhy.

Vzhledem k zájmu o prohlídky i v zimním 
období jsou oba hlavní zámecké okruhy 
zámkem Kynžvart připraveny přivítat 
vás již od února. Temperované prostory 
umožňují návštěvu i v chladném počasí 
a výhodou prohlídek mimo sezónu je 
menší počet lidí ve skupinách. Zimní 
prohlídka reprezentativních interiérů 
zámku se vzácnými uměleckými díly 
z majetku knížat Metternichů má své 
kouzlo, vždyť ani na osídleném zámku 
nebylo vždy nejtepleji... Ale není se čeho 
bát, místnosti kynžvartského zámku jsou 
temperovány.

Už jste navštívili?
Zámecké expozice odhalují unikátní 
předměty - například velký kulečník 
od ruského cara, či vzácná sochařská 
díla z dílny Antonia Canovy ve velkém 
slavnostním sále. Na trase jsou k vidění 
velmi cenné deskové obrazy od 
Bernarda Strigela a dochovaný soubor 
porcelánového servisu.
Kabinet kuriozit je pak opravdovou 
"třešničkou na dortu". Zdejší předměty 
pochází nejen ze sbírek kancléře 
Metternicha a jeho potomků, ale také 
ze sbírkové činnosti Karla Hussa, 
posledního chebského kata a zároveň 
prvního správce tohoto muzea, které 
je jedním z nejstarších na světě. Mimo 
"normálních" mumií se ve sbírkách 
nachází i mumie tří malých krokodýlů, 
palcát Jana Žižky, Psací stůl a křeslo 
Alexandra Dumase staršího, lyra 
s kadeří vlasů Beethovena, hřeben Marie 
Terezie, anebo čínská hra, kterou hrál 
"sám se sebou" samotný císař Napoleon.

Zimní prohlídky na zámku Kynžvart

Ve třech sálech na původním místě je 
instalovaná velká zámecká knihovna 
o 24 000 svazcích. Knižní fond zahrnuje 
všechna odvětví a svým rozsahem nemá 
v České republice srovnání.
Tradiční prohlídku obou okruhů na 
státním zámku Kynžvart můžete navštívit 
v únoru 2020 každé úterý a čtvrtek 
v 12:40 a 14:45.

zdroj: kudyznudy.cz

Návštěvní doba
1. 2.–30. 4. út, čt 12.45–13.00
Vstupné
I. základní okruh 150 Kč 
II. základní okruh 150 Kč

Více informací ZDE

https://www.zamek-kynzvart.eu/


1.2.2020
Sraz: Vlakové nádraží 

ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH 
VOD, 40. ROČNÍK
Tradiční turistická akce

1.2.2020 20:00
Club Na Dvorku 

LEGENDÁRNÍ ROCK KAPELA 
KISS & HAIRY GROUPIES 
BACK TO THE 80'S
Revivalová skupina legendární kapely

2.2.2020 14:00 – 16:00 
Společenský dům Casino

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Dětská akce

7.2.2020 19:30 
Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“
klavír – Ivan Klánský
dirigent – Petr Altrichter
Carl Maria von Weber, Fryderyk Cho-
pin, Antonín Dvořák

8.2.2020 10:00 – 18.00 
Městská tržnice

LÁZEŇSKÝ MASOPUST
1. ročník oslav Masopustu v našem 
městě, pořádaný těmi co tu bydlí, pro 
ty co tu bydlí a přátele Mariánských 
Lázní.

9.2.2020 17:00
Kino Slavia 3D

BIRDS OF PREY
Akční / krimi / dobrodružný, USA, 
2020, 109 min., 15+

Kalendář akcí

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, 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"

Další akce naleznete na adrese:  
kalendar.marianskelazne.cz
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13.2.2020 19:30 
Kino Slavia 3D

MODELÁŘ
Psychologický / thriller, ČR , 2020, 110 
min., 12+

16.2.2020 15:00 
Městské divadlo

O LÍNÉM HONZOVI
Pohádkový příběh o Honzovi aneb jak 
český Honza ke štěstí přišel.

19.2.2020 19:30
Městské Divadlo

HUDBA KOLONÁD
Slavné árie z operet, valčíky, předehry 
a populární melodie.

21.2.2020 19:30
Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“
Michael Roháč: Propletenost
Edvard Hagerup Grieg: Koncert pro 
klavír a moll op. 16
Jean Sibelius: Symfonie č. 1 e moll op. 39

25.2.2020 19:30 
Kino Slavia 3D

PSI NENOSÍ KALHOTY
Černá komedie, Finsko / Lotyšsko, 2019, 
105 min., 15+, titulky

29.2.2020 19:00 
Městské divadlo

VZPOURA NEVĚST
Pět žen ve věku od 19 do 70 let a jeden 
muž se sejdou ve svatební agentuře, 
aby se připravili na svůj „VELKÝ DEN“...

28.2.2020 19:30 

Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“
Klavírní recitál českých klavírních virtuózů

29.2.2020 19:00 

Club Na Dvorku

STAN & TONY REVIVAL
Oldies hity v podání živé kapely

ABO Prémie BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
1.2.2020 Sobota 15.00 – 16.30
8.2.2020 Sobota 14.00 – 15.30
9.2.2020 Neděle 15.00 – 16.30
15.2.2020 Sobota 14.00 – 15.30
16.2.2020 Neděle 15.00 – 16.30
22.2.2020 Sobota 14.00 – 15.30
23.2.2020 Neděle 15.00 – 16.30
  JARNÍ  PRÁZDNINY  
24.2.2020 Pondělí 13.00 – 14.30
25.2.2020 Úterý 14.30 – 16.00
26.2.2020 Středa 13.30 – 15.00
27.2.2020 Čtvrtek 14.30 – 16.00
28.2.2020 Pátek 13.00 – 14.30
Vstupné: 	 Dospělí:	40,-	Kč	
	 Děti	7	-	15	let:	20,-	Kč	 		
		 Senior	pas:	20,-	Kč
Sezónní pronájem dětských bruslí: 
kontakt:	+420	775	611	196

Broušení bruslí:
po	předchozí	telefonické	domluvě	-	
tel.:	+420	722	695	464

ABO 5

ABO K4
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více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

S P O L E Č E N S K Ý  D Ů M  C A S I N O  M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě
8.2. 2020 19.30 Maturitní ples GOAML - 8.A
15.2. 2020 19.00 Maturitní ples GOAML - 4.C
14.3. 2020  Ples sportovců
21.3. 2020  Jarní ples - 22. ročník

H O T E L  C O N T I N E N TA L
7.3. 2020 20.00 Tradiční letecký ples

H O T E L  C H AT E AU  M O N T Y
7.3. 2020 19.00 Společensko - sportovní ples

K U LT U R N Í  D Ů M  D R M O U L

8.2. 2020  Myslivecký ples-myslivecký spolek Hubertus
15.2. 2020  Pytlácká noc
22.2. 2020  Maškarní bál pro dospělé    
14.3. 2020 14.00 Dětský maškarní bál

P L E S Y  2 0 2 0


