
Informace z infocentra
SUPER, Mariánky jsou v UNESCO! - poznávací seriál se soutěží

Seznamte se s komponenty Slavných lázní Evropy a vyhrajte každý měsíc speciální dárek. V letošním newsletteru vás 
postupně budeme seznamovat s jednotlivými městy Great Spa Towns of Europe (Slavnými lázeňskými městy Evropy), 
která byla 24. července 2021 společně zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Vysvětlíme si, co je to 
nadnárodní nominace, jak může být 11 měst ze 7 zemí JEDNÍM místem světového dědictví nebo proč vlastně byla tato 
série měst na seznam zapsána. 

N e w s l e t t e r
o cestovním ruchu
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Své odpovědi zasílejte na email info@marianskelazne.cz vždy do konce daného měsíce. 
Výherce bude vyhlášen v dalším čísle.

Co můžete vyhrát? 
Unikátní sběratelský pohárek GSTE, 
speciální dětský pohárek, sadu mi-
nerálních vod, sadu mariánskolázeň-
ské kosmetiky, prohlídku městem 
zdarma…
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Co je to nadnárodní nominace a proč GSTE

Slavné lázně Evropy nebo chcete-li Great 
Spa Towns of Europe (GSTE) poskytují 
společně výjimečné svědectví o fenomé-
nu evropského lázeňství, které vzkvéta-
lo především v 18. a 19. století a přineslo 
řadu inovativních myšlenek v oblasti ba-
lneologie, medicíny, městského plánová-
ní a architektury i trávení volného času. 
Slavné lázně zahrnují mezinárodně nej-
známější lázeňská města 18. a 19. stole-
tí, kde vznikla první evropská turistická 
střediska. Žádné lázeňské město nedo-
káže ilustrovat všechny atributy samo 
o sobě, ale společně splňují všechna kri-
téria UNESCO, a proto byl tou nejvhod-
nější metodikou sériový přístup.
Celý proces trval více než 10 let a praco-
val na něm tým odborníků, specialistů 
a znalců, jimž patří obrovský dík. 

Na seznamu světového dědictví UNESCO je zapsáno více než tisíc památek po celém světě, a proto v posledních letech 
organizace UNESCO upřednostňuje před jednotlivými lokalitami či budovami spíše společné projekty. Přeshraniční 
spolupráce je rovněž vítaná, jinak se jí také říká „nadnárodní“. Důkazem je například projekt Krušnohoří / Erzge-
birge (zapsán v roce 2019), jehož součástí je 5 menších obcí či objektů na české straně a 17 lokalit na německé stra-
ně Krušných hor. Hornictvím podmíněný vývoj regionu byl totiž po staletí úzce spjat bez ohledu na státní hranice.

Únorová otázka: Co znamená zkratka GSTE?
Své odpovědi posílejte emailem na adresu info@marianskelazne.cz nejpozději 
do 28. února. Výherce oznámíme v březnovém čísle.
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Prožijte LETOS jarní prázdniny v MARIÁNKÁCH

Zdraví si za peníze nekoupíš. Tato lidová moudrost, která se nám dochovala z dávných dob, je dnes aktuálnější než 
kdy jindy. Zdraví je to nejcennější, co člověk má, a proto vám přinášíme skvělý tip – co takhle strávit letošní jarní 
prázdniny v říši zdraví – v Mariánských Lázních? Toto lázeňské město pečuje o zdraví lidí již více než dvě století, a ne 
náhodou ho slavný americký spisovatel Mark Twain nazval "továrnou na zdraví". Bylo by neodpustitelnou chybou 
nevyužít této příležitosti ke zlepšení zdraví celé rodiny. 

kosmonaut Vladimír Remek, jehož 
portrét můžete vidět na stropě kolo-
nády. Do Mariánek přijíždí každoročně 
na soustředění také ženská basketba-
lová reprezentace. Proto neztrácejte 
čas a vezměte děti na běžky na jednu 
z nejkrásnějších a nejkvalitnějších tra-
tí, ve kterou se v zimě mění areál Royal 
Golf Clubu. Nachází se ve výšce 760 
metrů nad mořem, sníh zde proto vy-
drží dlouho. 
Běžky můžete prostřídat se sjezdovým 
lyžováním. Přímo v centru města se 
nachází modrá, červená a černá sjez-
dovka. Najdete zde také školičku pro 
malé lyžaře, půjčovnu lyží, obchod se 
sportovními potřebami a nevelkou ka-
várnu. Pokud raději bruslíte, zavítejte 
na náš zimní stadion. A pokud rádi pla-
vete, můžete s celou rodinou navštívit 
náš městský bazén.
A je ve městě možnost nějakého 
kulturního vyžití? Sport, to je samo-
zřejmě dobrá volba, ale co když dítě 
sportování omrzí? V takovém případě 
vřele doporučujeme návštěvu míst-

ního městského muzea, kde je k vidění 
stálá expozice věnovaná vzniku a his-
torii města. Děti bývají vždy nadšené 
z návštěvy parku Boheminium, unikátní 
expozici pod širým nebem, kde mají ná-
vštěvníci možnost na vlastní oči uvidět 
zmenšeniny nejzajímavějších míst České 
republiky v měřítku 1:25.  
Rodiče s dětmi určitě musí navštívit na-
učnou stezku Kladská. Na této vycházce 
se děti seznámí s faunou a flórou jedno-
ho z nejkrásnějších míst Slavkovského 
lesa.
A malým mlsounům vřele doporuču-
jeme, aby se spolu s rodiči vydali na 
procházku po místních kavárnách. Ur-
čitě ochutnejte marcipánový dort v Cafe 
Classic, pudinkový koláč v Modré cuk-
rárně, sachr dort ve Vídeňské kavárně 
a creme brulee v restauraci Villa Patriot.
Uplynou léta, vaše děti vyrostou, ale až 
jednou ve skříni objeví lázeňský pohá-
rek a fotografii kolonády, určitě si vzpo-
menou na nádherné jarní prázdniny 
v „továrně na zdraví“ a budou na vás 
vzpomínat s vděčností. 

Lázeňský život má svůj zvláštní rytmus 
a rituály: poklidné procházky na koloná-
du, povinné teplé čerstvé oplatky, které 
jsou nejchutnější na světě a voní po va-
nilce a mléku, celodenní rodinné výlety 
do tajemného a tichého lesa, krmení 
jelenů a daňků v oboře nad městem jabl-
ky a mrkví a samozřejmě proslulý mar-
cipánový dort v kavárně Cafe Classic.
Dovolenou v Mariánkách si nedokážeme 
představit bez pití léčivé vody z prame-
nů na kolonádě. Abyste si byli jisti tím, 
který pramen máte pít, je dobré předem 
navštívit lékaře, aby vám doporučil pro 
vás vhodný pramen. Naštěstí jich je ve 
městě a jeho okolí více než čtyřicet.  Mi-
nerálku musíte popíjet pomalu, usrk-
nout doušek a popojít deset kroků, pak 
další doušek a dalších deset kroků. Teď 
už víte, odkud se v češtině vzal výraz "Co 
se tam tak couráš?" Přesně tak se to dělá 
na kolonádě.
Zdravý životní styl je neoddělitelně 
spjat se sportem. Mariánky pro to mají 
vynikající podmínky. Před svým letem 
do vesmíru zde trénoval i první český 
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120 let Městské hromadné dopravy v Mariánských Lázních

S projektem městské tramvajové dopravy přišel v devadesátých letech 19. století tehdejší starosta dr. Herzig. Úko-
lem bylo vyřešit větší vzdálenost nádraží od lázeňské čtvrti, kterou do té doby usnadňovaly koňské omnibusy. Velké 
množství kočárů však působilo před nádražím při příjezdech vlaků zácpy a tak dne 12. května 1902 vyjela první 
tramvaj na nově otevřenou pouličníou elektrickou dráhu.

tramvajový provoz nahradily v dub-
nu 1952 tehdy velmi populární tro-
lejbusy. Trolejbusová trať v podstatě 
kopírovala trasu tramvaje a oproti ní 
byla navíc prodloužena do horní části 
města blokovou smyčkou okolo ko-
lonády. Postupně byla trolejbusová 
trať rozšiřována – k Lesnímu prameni 
(1953), do Úšovic (1960), k nové vo-
zovně (1962) a Antoníčkovu prameni 
(1973), na Panská pole (1980) a do 
Velké Hleďsebe (1984). Po listopadu 
1989 byl Dopravní podnik Mariánské 
Lázně zprivatizován a přeměněn na 
akciovou společnost. Konec odborář-
ských rekreací a nárůst automobilis-
mu doprovázený otevřením města pro 
automobily společně vedly ke snížení 
výkonů MHD na polovinu. Pro trolej-
busovou dopravu nastalo období ne-

jistot. Po roce 1994 byl obnovován vozo-
vý park MHD pouze autobusy. Autobusy 
postupně přebraly 65 % výkonů MHD. 
Obnova trolejbusů nastala až v roce 
2004 pořízením vůbec prvního trolejbu-
su Škoda 24Tr vyrobeného v ČR. V roce 
2005 následoval druhý. V roce 2006 byla 
založena Městem Mariánské Lázně a Do-
pravním podnikem Mariánské Lázně, a.s. 
nová společnost MĚSTSKÁ DOPRAVA 
Mariánské Lázně s.r.o., která od 1.7.2006 
provozuje MHD v Mariánských Lázních. 
Od listopadu 2006 slouží cestující veřej-
nosti dalších 5 nových trolejbusů Škoda 
24Tr Citelis zakoupených městem Ma-
riánské Lázně za finanční spoluúčasti 
Evropské unie. Dnes trolejbusy opět ob-
starávají přes 70 % z celkových výkonů 
MHD.

zdroj: mdml.cz

V roce 1872 byl zahájen provoz na želez-
niční trati mezi Chebem a Plzní, v roce 
1898 na trati mezi Mariánskými Lázně-
mi a Karlovými Vary. Od nádraží odvá-
želi hoteliéři své hosty koněspřežnými 
omnibusy. První úvahy o zavedení vhod-
nějšího spojení od nádraží do lázeňské 
části byly projednávány městskou radou 
počátkem devadesátých let 19. stole-
tí. Provoz elektrické pouliční dráhy byl 
zahájen v květnu 1902. Trať dlouhá 2,3 
kilometry spojovala nádraží s konečnou 
stanicí „U hodin“ (poblíž dnešní okružní 
křižovatky před hotelem Bohemia).
V období mezi dvěma světovými válka-
mi se rozvíjela i autobusová doprava. 
Autobusy jezdily například do horní 
části města k Lunaparku, do Úšovic, ke 
koupališti Riviera, na letiště do Sklářů 
a na Krakonoš. Opotřebený a dožívající 
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Kouzlo rodného jazyka

Mariánské Lázně jsou v poslední době atraktivní nejen pro zastánce wellness procedur, lázní a dlouhých procházek 
přírodou, ale také pro milovníky literatury.

Literární akce v Mariánkách
Podle ředitelky informačního centra 
Barbory Tintěrové nás letos čekají dvě 
výstavy knih v místní knihovně. Jedna 
z nich bude věnována zahájení lázeň-
ské sezóny. Čtenáři tu třeba najdou 
i publikace od Johanna Josefa Nehra, 
českého klášterního lékaře a zaklada-
tele Mariánských Lázní jako lázeňské-
ho města, nebo zajímavé dílo od Karla 
Josepha Heidlera Edlera von Heilbor-
na, který studoval nejen prameny, ale 
také slatinu, plyn a možnosti jejich 
užití. V publikaci od Enocha Heinricha 
Kishe (balneolog, gynekolog a vyso-
koškolský pedagog, který pocházel 
z významné pražské německo-židov-
ské rodiny, v Mariánských Lázních 
pracoval od roku 1863) pak najdete 
popis vlivu zdejších pramenů na srdce 
a cévy. Na výstavě bude představena 
sbírka starých průvodců. 
Další literární akcí bude výstava Šo-
lom Alejchem, Franz Kafka, Theodor 
Lessing a židovská komunita v Mari-
ánských Lázních v 19. století. Výstava 
začne vernisáží 25. dubna a potrvá do 
konce června. 

Šolom Alejchem
Šolom Alejchem pobýval v Mariánských 
Lázních v roce 1908. Napsal humoris-
tický román Marienbad, který ukazuje 
lázeňský život počátkem 19. století. Ro-
mán se skládá z 36 dopisů, 14 milost-
ných psaníček a 46 telegramů. „Podle Es-
ter se Mariánské Lázně za ty roky ani za 
mák nezměnily. Podle mého názoru ale 
židovské Mariánské Lázně od smrti an-
glického krále Edwarda poněkud upadly. 
Pamatuji se, když jsem byl před několika 
lety v Mariánských Lázních, co se tady 
dělo kolem Edwarda, který si pochutná-
val na tradičním židovském jídle gefilte 
fiš v největší židovské restauraci. Nejen 
majitel restaurace, tlustý, uhlazený Ně-
mec s nosem jako okurka, ale každý host, 
každý žid byl hrdý na to, že jí tam, kde 
jedl anglický král. Byli židé, kteří se svým 
manželkám chlubili, že jedli u stejného 
stolu, a dokonce ze stejného talíře jako 
anglický král, známý židofil... Teď už to 
v Mariánských Lázních není ono. Dalo 
by se říct, že pro mariánskolázeňské 
židy zemřel Edward, buď mu království 
nebeské, v mnohem větší míře než pro 
zbytek světa.“ 

Stezka spisovatelů
Informační centrum města před něko-
lika lety za podpory kraje a města ote-
vřelo Stezku spisovatelů, která je velmi 
oblíbená. Stezku tvoří 11 informačních 
tabulí se jmény slavných spisovatelů, 
kteří město navštívili. Mezi nimi jsou 
Johann Wolfgang Goethe, Maxim Gorkij, 
Mark Twain, Ivan Gončarov, Franz Kafka, 
Theodor Lessing, Jaroslav Seifert, Josef 
Dobrovský, Vladimír Páral a další. Stezka 
je doplněna literárním kvízem a účast-
ník obdrží po jeho vyřešení ocenění.
V loňském roce se v místní knihovně 
úspěšně uskutečnila výstava věnovaná 
130 let od doby, kdy Mariánky navštívil 
slavný americký spisovatel Mark Twain. 
Ten dorazil do města se svou ženou Oli-
vií a dcerami 16. srpna 1891 a odpočíval 
zde až do konce měsíce. Je známo, že au-
tor nezapomenutelného Toma Sawyera 
pobýval v hotelu Anglický dvůr. Podrob-
nosti o životě lázní pak popsal v povídce 
Rakouská továrna na zdraví. Spisovatel 
s jemným humorem, srozumitelným i na-
šim současníkům, popisuje předepsané 
postupy, dietní výživu, přísný denní re-
žim, deštivé počasí i otravné rekreanty.

Pokračování na další straně >>>
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Theodor Lessing
V Mariánských Lázních najdeme také 
pamětní desku připomínající slavného 
židovského spisovatele a filozofa, který 
je pohřben na místním židovském hřbi-
tově. Theodor Lessing uprchl z nacis-
tického Německa v roce 1933 a zde byl 
nacisty zastřelen oknem ve své kancelá-
ři. O této vraždě byl roku 1973 natočen 
detektivní film Výstřely v Mariánských 
Lázních.

Franz Kafka
Dalším slavným spisovatelem, který zaznamenal své vzpomínky na pobyt v Mari-
ánkách, byl Franz Kafka, který se narodil v pražském židovském ghettu. V červenci 
1916 v Mariánských Lázních strávil tři týdny. Ubytoval se v hotelu Balmoral-Os-
borne i se svou snoubenkou Felice Bauerovou. Ve městě zůstal i po jejím odjezdu 
a procházel se po místech, kde se společně procházeli, jedl v lokálech, kde společně 
jedli, seděl na „jejím“ balkóně, u „jejího“ stolu a svítil si „její“ lampou.
O Mariánských Lázních napsal: „Karlovy Vary jsou příjemné, ale Mariánské Lázně 
jsou nepopsatelně krásné. Já jsem se měl již mnohem dříve držet svého instinktu, 
který mi říká, že nejtlustší jsou také nejchytřejší. Neboť odtučňovat může člověk 
všude i bez uctívání pramenů, ale v takových lázních je možné potloukat se jen tady.“ 

Knižní lázně
Letos se jarmark Knižní lázně bude 
konat již potřetí. Knižní lázně je spole-
čenská akce s kulturním a vzdělávacím 
přesahem, která chce podpořit malé 
nakladatele, zvýšit povědomí o české 
knižní produkci a propojit čtenáře pří-
mo s nakladateli a autory. Nabízí rovněž 
doprovodný program pro celou rodinu – 
autorská čtení, diskuse, rukodělné dílny, 
setkání s autory, dětskou výtvarnou sou-
těž a hudební koncert. 

Vladimír Páral
Letos nás čeká ještě další jubilejní termín, který je spojený s literaturou, uvedla 
Barbora Tintěrová. V roce 2022 se dožívá 90 let český spisovatel Vladimír Páral, 
žijící v Mariánských Lázních. Vladimír Páral dostal před pár lety při otevření Stez-
ky spisovatelů od města darem osobní lavičku, která byla umístěna v parku u spi-
sovatelova domu, kam každý den chodí. Při otevření stezky spisovatel řekl: „Tuto 
naučnou stezku vnímám nejen jako novou turistickou atrakci, ale i jako prostředek 
vzdělávání. Jde o výjimečný způsob, jak vrátit dětem zájem o literaturu. Věřím, že 
stezka se stane tzv. hlavním kamenem pro pořádání literárních sympozií a podob-
ných akcí ve městě. Byl bych také rád, kdyby tato cesta připomněla Čechům kouzlo 
jejich rodného jazyka a pomohla jim nepropadnout anglicismům.“



Zatímco v nižších polohách je sně-
hu pomálu v místech nad Marián-
skými Lázněmi se stále drží dobré 
sněhové podmínky. Pravidelně se 
tak zde upravuje několik kilometrů 
běžkařských stop. Z toho 90% tratí 
má 2 stopy. Zpravidla jsou uprave-
ny stopy kolem Golfu a přilehlé tra-
tě vedoucí lesem, tzn. žlutá a modrá 
stopa.

Stopa A (červená), C (žlutá),  
E a F (zelená)
Začátek tras se nachází na našem nej-
starším golfovém hřišti, kde započnete 
své putování za krásami CHKO Slavkov-
ský les. Hřiště je dostupné autem nebo  
městskou dopravou (autobus č. 13).
Okruhy na golfu a v jeho blízkosti jsou 
upravovány i za méně příznivých po-
větrnostních podmínek. 

Už jste navštívili?
Stopa B (modrá)
Stopa B začíná na půli cesty mezi Ma-
riánkami a Kladskou u Králova ka-
mene. Dostanete se sem autobusem 
nebo autem. Trasa vás provede místní 
tajgou přes pramen Farská kyselka až 
k přírodní rezervaci Smraďoch, kde 
vyvěrá ze země sirovodík.

Okolo Kladské
Velice oblíbeným místem běžkaření 
jsou lesy kolem Kladské. Od bývalého 
loveckého zámečku knížete Schön-
burg-Waldenburga vede trasa přes 
vrchy Hvězda, Vysoké sedlo k rybníku 
Uhlíř zpět do Kladské.
Zde se po sportovním výkonu lze ob-
čerstvit v jedné z restaurací nebo si 
projít stezku vedoucí kolem Kladské-
ho rybníka.

www.marianskelazne.cz 7

Na lyže do Mariánských Lázní!

Užitečné informace

 ▪ STOPA A, 
 ▪ STOPA B, 
 ▪ STOPA C, 
 ▪ STOPA E, 
 ▪ OKOLO KLADSKÉ

___________________________________________

STÁHNOUT MAPU  
BĚŽECKÝCH TRAS_________________________________________

Aktuální úpravu tras můžete 
sledovat ZDE
Další informace o průjezdnosti tras, 
možnosti půjčení běžek a sněhové 
zpravodajství je k dispozici ZDE
Online webkamera Golf ML ZDE
Informace ze skiareálu ZDE

Skiareál Mariánky
Pokud preferujete raději sjezdové lyžo-Pokud preferujete raději sjezdové lyžo-
vání ve Skiareálu Mariánky si přijdete vání ve Skiareálu Mariánky si přijdete 
na své.na své.
Skiareál Mariánky leží na severový-Skiareál Mariánky leží na severový-
chodním okraji lázeňského města Mari-chodním okraji lázeňského města Mari-
ánské Lázně cca 500m od lázeňské ko-ánské Lázně cca 500m od lázeňské ko-
lonády. Disponuje kabinovou lanovkou lonády. Disponuje kabinovou lanovkou 
na vrchol Krakonoš, dvěma lyžařskými na vrchol Krakonoš, dvěma lyžařskými 
vleky a sjezdovkami o celkové délce 1,6 vleky a sjezdovkami o celkové délce 1,6 
kilometrů. Nesmí chybět ani lyžařská kilometrů. Nesmí chybět ani lyžařská 
škola, dětský park, půjčovna se servi-škola, dětský park, půjčovna se servi-
sem nebo dětský koutek.sem nebo dětský koutek.

https://www.marianskelazne.cz/tipy-na-vylet/stopa-a/
https://www.marianskelazne.cz/tipy-na-vylet/stopa-b/
https://www.marianskelazne.cz/tipy-na-vylet/stopa-c/
https://www.marianskelazne.cz/tipy-na-vylet/stopa-e/
https://www.marianskelazne.cz/tipy-na-vylet/okolo-kladske/
https://www.marianskelazne.cz/userfiles/mapa-bezky_akt-2015.pdf
https://www.marianskelazne.cz/userfiles/mapa-bezky_akt-2015.pdf
http://gis.kr-karlovarsky.cz/klm/new/index.html?extent=1400351.811088502,6436883.231328872,1428216.898041673,6454525.203578205
https://skinordicml.cz/aktualni-uprava-bezeckych-stop/
http://kamera.golfml.cz/view/view.shtml?id=149476&imagepath=%2Fmjpg%2Fvideo.mjpg&size=1
https://www.facebook.com/Skiare%C3%A1l-Mari%C3%A1nky-160573707358661
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4.2.2022 19:30
Společenský dům Casino

Josef Špaček v Mariánských 
Lázních
Petr Popelka, Petr Iljič Čajkovskij, 
Edward H. Grieg

Housle – Josef Špaček,  
dirigent – Petr Popelka
SETKÁNÍ S UMĚLCI – 18.30  hod.

více informací ZDE

Tipy na akce

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, 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

5.2.2022, 20:00
Na Rampě - D-Club Live Stage

Tata Bojs
Pražská alternativní hudební skupina, 
která vznikla v roce 1988. Představí 
nové album Jedna nula, které vyšlo v 
roce 2020.

více informací ZDE

11.2.2022 19:30
Společenský dům Casino,

Hudba čtyř epoch
I.Jean-Philippe Rameau, Joseph 
Haydn, Johannes Brahms, Darius 
Milhaud

Dirigent – Radek Baborák

více informací ZDE

28.2.2022 19:30
Městské Divadlo

Babička
I.titul, divadelní předplatné jaro 2022

Městské divadlo Kladno;  
režie: Martin Vokoun
Autor: Božena Němcová, František 
Pavlíček, Radůza

více informací ZDE

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/koncert-k-pripomenuti-obeti-holocaustu/3935/?dateId=21012
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.facebook.com/events/1563658700655746?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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/josef-spacek-v-marianskych-laznich/3936/?dateId=21013
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/babicka/2191/?dateId=20521
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Více akcí na marianskelazne.cz/kalendar/

Leden
15.01. – 22.01. 2022
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mezinárodní šachový festival
15.01. – 16.01. 2022
OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ
Veřejný závod v běhu na lyžích

Únor
05.02. 2022
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod - 41. ročník

Duben
17.04. 2022
MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ
Přivítání jara v podání folklorního 
souboru Marjánek
30.04. 2022
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Slavnostní zahájení produkce Zpívající 
fontány v sezóně 2022
30.04. 2022
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Slavnost v areálu hotelu Krakonoš

Květen
01.05. 2022
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ornitologická procházka
13.05. – 15.05. 2022
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem
15.05. 2022
ŠVIHÁCKÁ CYKLOJÍZDA
Projížďka na kole nebo koloběžce
17.05. – 19.05. 2022
FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Vzájemné setkávání lidí s postižením 
a bez postižení
27.05. – 29.05. 2022
miniKOK - Kulturně ozdravná kúra
Multižánrový festival
28.05. 2022
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
Turistický pochod - 45.ročník

Červen
04.06. 2022
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
Běh do vrchu v sérii  
„Rozhledny v pohybu“ - 8. ročník
04.06. – 05.06. 2022
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ  
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
25.06. – 01.07. 2022
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Koncerty nejen na lázeňské kolonádě
25.06. 2022
SLAVNOSTI LETNÍHO SLUNOVRATU
Slavnost v areálu hotelu Krakonoš

Červenec
Každý čtvrtek
LETNÍ KINO
Promítání pod širým nebem
02.07. 2022 
ODHALENÍ NOVÝCH SOCH PŘED 
HOTELEM KRAKONOŠL 
V rámci sochařského sympozia
07.07. – 10.07. 2022 
MARIENBAD FILM FESTIVAL 
Mezinárodní filmový festival
09.07. 2022
SPA RUN, MOVOMAL
Běžecký závod s doprovodným 
programem
29.07. – 31.07. 2022
KNIŽNÍ LÁZNĚ
Knižní jarmarkSrpen

13.08. – 20.08.  2022
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival
28.08. 2022
VALSKÝ POHÁREK 
Turistický pochod - 23. ročník

Září
03.09. 2022
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod
03.09. – 04.09. 2022
LÁZEŇSKÝ FOOD FESTIVAL
Víkend plný skvělého jídla
15.9. – 18.9. 2022
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival - 18. ročník
10.9. – 18.9. 2022
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Celoevropská kulturně poznávací akce
24.9. 2022
LOUČENÍ S LÉTEM NA  
VRCHU KRAKONOŠ
Slavnosti v areálu hotelu Krakonoš
28.9. 2022
SVATOVÁCLAVSKÉ TROUBENÍ  
NA KLADSKÉ

Říjen
28.10. 2022
OSLAVY DNE SAMOSTATNOSTI
Oslavy s lampionovým průvodem
31.10. 2022
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Poslední  produkce Zpívající fontány 
v roce 2022Prosinec

07.12. 2022
ZPÍVANÍ KOLED U BETLÉMU
Zpívání koledu u hotelu Krakonoš
17.12. 2022
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod

Změna programu vyhrazena. 
Nenašli jste svoji akci nebo jste narazili na chybu, napište nám na info@marianskelazne.cz.


