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Do Mariánek s mobilním průvodcem #2
Plánujete výlet do Mariánek a chce-
te se připravit dopředu? Chcete mít 
na programu i prohlídku města, ale 
nehodí se vám čas či téma prohlídky 
s živým průvodcem? Nebo si naopak 
chcete dopředu nastudovat, co nesmí-
te při pobytu v lázeňském městě mi-
nout? Není nic lehčího než si stáhnout 
do svého chytrého mobilu chytrého 
průvodce.

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

V našem průvodci najdete přehledně 
17 míst, která byste neměli při návště-
vě lázní minout. Můžete si je zobrazit 
na mapě, přečíst si o nich informace 
a naplánovat si, která z nich určitě chce-
te vidět. Samozřejmě si můžete rovnou 
pustit audio a při něm si třeba prohlížet 
fotografie a naladit se na cestu.
Když si vyberete některou z tematic-
kých prohlídek, objeví se další zajímavá 
místa, se kterými vás seznámíme pouze 
v rámci vybrané prohlídky. Máme jich 
pro vás připraveno 15 a dnes vás po-
zveme na základní okruh Mariánskými 
Lázněmi nazvaným „Mariánské Lázně 
v kostce“.
Prohlídka je ideální při první návštěvě. 
Trasa je dlouhá 1,5 kilometru, zvlád-
nete ji za necelou hodinu a seznámíte 
se s historickou částí města. Navští-
víte místa, po kterých se v minulosti 
procházeli světoví velikáni a se dvěma 

z nich se setkáte hned v úvodu pro-
hlídky. Náš virtuální průvodce vám 
bude vyprávět o vzniku lázní, prvních 
koupelích a zakladatelích města. Se-
známíte se se slavnými staviteli, ar-
chitekty i lázeňskou symbolikou. Ob-
jevíte prameny lásky, vysvětlíme vám 
původ Mariina pramene, který dal 
lázním jméno. Získáte znalosti o fun-
gování a funkci hotelů před dvěma 
stoletími, ale i o výstavbě ve 20. sto-
letí. Nevynecháme ani hlavní církevní 

stavbu a symboliku Panny Marie. Pro-
hlídku ukončíme u hlavní promenády 
s novobarokní kolonádou, pavilony 
pramenů a Zpívající fontánou. 
Nezapomeňte si vzít s sebou na pro-
cházku pohárek na pramen, ces-
tou budete mít spoustu příležitostí 
k ochutnávce. Pití z dlaně má sice svoje 
kouzlo, ale tradiční lázeňský pohárek 
z vás teprve udělá znalce lázeňských 
pramenů.

Chcete se také dozvědět něco nového z poutavého vyprávění o slavných 
počátcích světoznámých lázní? Seznamte se s naším průvodcem zde: 
www.smart-guide.org/destinations/cs/marianske-lazne/ a připravte se na 
svojí dovolenou či výlet v Mariánských Lázních. 

Audioprůvodce pro 
Mariánské Lázně
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Ferdinandův pramen je výjimečně chut-
ná a svěží mariánskolázeňská kyselka 
(obsah CO2 ej 2,4 g/L). Jedná se o pří-
rodní, slabě mineralizovaný pramen 
chemického typu HCO3, Cl, SO4-Na, Ca, 
Mg se zvýšeným obsahem kyseliny kře-
mičité. Pramení studená a hypotonická.
Zdroj se nachází přímo na stejnojmenné 
kolonádě, kde byl vyvrtán a jímán jako 
jeden z pramenů soustavy Ferdinand 
v roce 1922. Společnost BHMW a.s. jej 
stáčí do lahví jako výtěžek z přírodního 
léčivého zdroje vedeného Českým In-
spektorátem lázní a zřídel.

Mariánskolázeňský FERDINANDŮV PRAMEN

Po doplnění výrobních technologií a nezbytných přípravách zahájila společnost BHMW a.s. stáčení přírodního lé-
čivého zdroje “Ferdinandův pramen IV.” pod názvem “Mariánskolázeňský FERDINANDŮV PRAMEN”. V první fázi se 
jedná o stáčení do lahví 500 ml a 1500 ml PET.

MARIÁNKY JSOU SUPER NA VALENTÝNA

Svátek všech zamilovaných se neúprosně blíží a vy ještě nemáte vymyšlené čím letos svoji partnerku nebo partne-
ra překvapíte? Vezměte jej na víkend nebo na pár dní do nejkrásnějšího lázeňského města, do Mariánských Lázní. 
Užijte si společně romantický pobyt a potěšte své milované zážitkem v podobě odpočinku ve světoznámých lázních, 
kde si tělo a duši léčili takové osobnosti jako J. W. Goethe, Emma Destinová, anglický král Edward VII., T. A. Edison, 
Mark Twain, Fryderyk Chopin, Johann Strauss, Richard Wagner, Sigmund Freud, Franz Kafka, Friedrich Nietsche 
a mnoho dalších.

blízkém okolí města. Vzhledem k nad-
mořské výšce je tu často sníh dříve 
než třeba na Šumavě nebo Krušných 
horách. 
Milovníky kávy potěší nepřeberné 
množství romantických kaváren, re-
staurací a lázeňských domů dýchají-
cích pomalou lázeňskou atmosférou 
přelomu 19. a 20. století.
Dopřejte si přes den romantické chvíle 
jen ve dvou při lázeňských a wellness 
procedurách, masážích, relaxačních 

aroma koupelích a zábalech, v privát-
ní sauně, večer ve vířivce s lahví sektu, 
večeři při svíčkách u krbu a ráno svého 
partnera překvapte třeba snídaní rov-
nou do postele. Řada mariánskolázeň-
ských hotelů připravila atraktivní valen-
týnské a romantické lázeňské relaxační 
balíčky pro dva, včetně možnosti zakou-
pení těchto balíčků formou dárkových 
poukazů. Podívejte se na nabídku ubyto-
vání na www.marianskelazne.cz. 

Mariánské Lázně jsou nejen věhlasné 
lázně nabízející tradiční léčebné proce-
dury založené na přírodních léčivých 
zdrojích v podobě minerálních prame-
nů, Mariina pramene (přírodní vývěr 
oxidu uhličitého), peloidů (bahna a raše-
liny) a mimořádně čistého ovzduší, díky 
kterému aspirují na statut tzv. klimatic-
kých lázní, ale také skvělé město pro re-
lax a odpočinek, a to i v zimě. 
Do Mariánek se dostanete velmi snadno, 
z Prahy cca 2 hodiny autem po dálnici 
D5 (Exit 128). Městem prochází želez-
niční koridor Norimberk-Cheb–Plzeň-
-Praha–Ostrava. Ze stanice Praha hlav-
ní nádraží jezdí do Mariánských Lázní 
vlaky přibližně každé 2 hodiny a cesta 
Pendolinem trvá jen něco přes 2 hodiny.
Ve městě je i v zimě nepřeberné množ-
ství sportovního vyžití. Lyžaři ocení 
1600 m dlouhou sjezdovku umístěnou 
téměř ve městě, která nabízí kabinko-
vou lanovku, dva vleky a terény něko-
lika stupňů obtížnosti. Návštěvníkům 
je k dispozici také půjčovna lyžařského 
vybavení, stejně jako služby profesio-
nálních instruktorů a školička lyžování 
pro děti. Běžkaři si vychutnají až 90 km 
upravených tratí pro běžecké lyžování v 
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Stanete se na chvíli básníkem či spiso-
vatelem, když ujdete svých 8 tisíc kro-
ků po Stezce spisovatelů. Seznámíte se 
s místními veverkami Rudolfem a Ka-
rolínou a zkusíte s dětmi vyluštit tajné 
kódy. Nebo se můžete stát botanikem 
a prozkoumat místní vzácné dřeviny na 
Dendrologické stezce.
Samozřejmě jednou jste v lázních, tak 
nezapomeňte vyzkoušet místní proce-
dury, masáže, sauny, koupele a zábaly, 
kosmetickou péči a skvělé jídlo. 

Když příroda nepřeje a sníh se nedo-
stavil, nezoufejte. Nedostatek sněhu 
naopak přeje turistickým vycházkám, 
které vás zavedou do nečekaných 
míst. Naučíte se slova jako mofety, 
tučnice, úpolín či bolševník, ochutná-
te místní kyselky, kterých je v okolí ko-
lem stovky. Objevíte překrásná zákou-
tí místní nedotčené přírody, budete si 
představovat výhledy z původních ro-
mantických vyhlídek, pojmenovaných 
po slavných návštěvnících a budete se 
divit, jak je tady krásně.

Jarní prázdniny jsou obvykle spojeny s dovolenou na horách. Tak proč si tentokrát nevyrazit do Mariánských Lázní? Toto 
malebné lázeňské město ležící v nadmořské výšce necelých 600 m nad mořem má totiž klima jako na horách a díky tomu 
také snad brzy získá statut klimatických lázní. Stalo by se tak jediným lázeňským městem, které oplývá všemi přírodními 
léčivými zdroji, tj. minerálními prameny, peloidy, přírodním oxidem uhličitým a čistým podhorským klimatem. 

Pokud se bojíte, že se v lázních budete 
nudit, čtěte dál. V Mariánkách jsou vy-
nikající podmínky pro pěstování zim-
ních sportů. Pokud je dostatek sněhu, 
lyžaři mohou vyzkoušet místní sjez-
dovku umístěnou rafinovaně kousek 
od centra města. Najdete u ní i školičku 
lyžování pro děti. Běžkaři ocení kilo-
metry perfektně upravených tras, které 
začínají v areálu královského golfového 
hřiště. To se nachází ještě o kousek výš 
než samotné centrum, takže sníh zde 
vydrží dlouho.

MARIÁNKY 
J S O U  S U P E R

O PRÁZDNINÁCH

Naplánujte si svou dovolenou na www.marianskelazne.cz. 

https://www.skimarianky.cz/
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Co chystá návštěvní sezóna 2023 na zámku Kynžvart

Jarmarky, vzdělávací programy pro děti, divadlo, konference či otevření nové exkluzivní expozice UNESCO památky 
Kynžvartské daguerrotypie, to vše a více již připravujeme na vaši návštěvu zámku Kynžvart.

Začal nový rok 2023 a správa zámku 
Kynžvart již zahájila přípravy na no-
vou návštěvní sezónu. Ty zahrnují ne-
jen úklid, opravy a úpravy návštěvních 
expozic a okolí, ale i plánování oteví-
rací doby, kulturních akcí a přípravy 
novinek, které překvapí tradiční i nové 
hosty zámku.
Kdy zámek otevřeme?
Během ledna a února bude možné zá-
mek navštívit pouze s předem objed-
nanou skupinou návštěvníků. Zámek 
nebude v této době otevřen, protože 
naše klimatické podmínky v zimě ne-
dovolují časté návštěvy památek z dů-
vodu jejich ochrany a zachování pro 
budoucí generace.
V březnu už budou moci hosté Kyn-
žvart navštívit v omezeném provo-
zu každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 
15:00 hodin.
Zahájení návštěvní sezóny nastane 1. 
dubna. Během tohoto měsíce bude zá-
mek otevřen každý víkend od 9:00 do 
16:00 hodin a každé úterý a čtvrtek 
ve stejném režimu jako v březnu. Plná 
provozní doba se rozeběhne až v květ-
nu, kdy bude otevřeno každý den kro-
mě pondělí.

Na co se můžeme těšit v nejbližší 
době?
 ▪ Předvelikonoční jarmark –  
neděle 2. dubna

Den po zahájení návštěvní sezó-
ny a týden před Velikonocemi se 
nádvoří státního zámku Kynžvart 
opět otevře návštěvníkům v podobě 
třetího ročníku předvelikonočního 
jarmarku. Prodejní stánky nabídnou 
tradičně řemeslné výrobky, suvenýry 
i všelijaké dobroty. Prohlídky zámku 
budou připraveny pro běžné hosty, 
ale i pro děti v podobě Dětských pro-
hlídek s pohádkovou bytostí.
 ▪ Den na zámku: Zelený čtvrtek – 
čtvrtek 6. dubna

Ekovýchovný vzdělávací program 
bude pro děti připraven na začátek 
Velikonoc, na Zelený čtvrtek. Děti se 
seznámí s mláďátky. Zjistí, co se děje 
ve vajíčku, jak se vyvíjí larvy hmyzu, 
jak se rodí živá mláďata. Budou hrát 
tematické pohybové hry i tvořit. Za 
hezkého počasí vše proběhne ven-
ku, kde si i ozdobí kraslice netradič-
ní metodou. Bližší informace budou 
uvedeny v programu.
Během roku budou na zámku pro-

bíhat další větší i menší kulturní akce, 
které Vám upřesníme včas prostřed-
nictvím internetových stránek zámku, 
Facebooku a medií. Mezi nimi boudou 
i každoroční Zámecké slavnosti, diva-
delní představení, koncerty nebo i od-
borné konference. Určitě se máme na 
co těšit.
UNESCO památka na Kynžvartě
Zlatým hřebem letošního roku bude 
chystané otevření nové expozice  
Kynžvartské daguerrotypie. Tato jedna 
z nejstarších daguerrotypií na světě 
získala v roce 2017 statut první mo-
vité UNESCO památky v karlovarském 
kraji. Pro vystavení unikátní technické 
památky připravuje správa zámku no-
vou exkluzivní expozici. Předpokláda-
ný termín otevření je v druhé polovině 
letošního roku. Spolu s Kynžvartskou 
daguerrotypií v ní budou vystaveny 
i další vzácné poklady z kynžvartských 
sbírek včetně obrazů, jedinečné sbírky 
mincí či i návštěvníky oblíbeného kní-
žecího kočáru.

zdroj: zamek-kynzvart.cz
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NÁVŠTĚVNOST MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – 3. ČTVRTLETÍ 2022

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 přenocovalo v Mariánských Lázních 81 448 hostů, kteří zde strávili celkem 357 914 
nocí. To je meziročně jen o procento méně a zároveň o jedno procento více než v roce 2019. To je jistě potěšující zprá-
va, znamená to, že se přece jen cestovní ruch vrací do starých kolejí.

Více než polovinu hostů (55 %) tvoří 
Češi, jejichž průměrná délka pobytu 
jsou přibližně 4 noci. Pokud jsou uby-
tovaní v lázeňských zařízeních, pak je 
to téměř 5 nocí.
Z cizinců drží první příčku Němci (66 
% všech nerezidentů), kterých přijelo 
meziročně o 61 % více. Na druhé místo 
poskočil Izrael (nárůst 306 %), jehož 
představitelé jsou první v počtu zde 
strávených nocí (12 nocí). Na třetím 
místě najdeme Slovensko, následuje 
Rakousko, Ukrajina, Nizozemsko, USA, 
Polsko, Švýcarsko a Francie.
Průměrná délka pobytu je 4,4 nocí, 
resp. 4,9 nocí v lázeňských zařízeních. 
Pokud bychom se zaměřili jen ně, pak 
návštěvnost meziročně stoupla o 4 %.

NÁVŠTĚVNOST INFOCENTRA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2020 – 2022

KOMPLETNÍ STATISTIKY NALEZNETE ZDE >

https://www.marianskelazne.cz/pro-media/statistiky/
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20 let od úmrtí Miroslava Horníčka

Před 20 lety zemřel vynikající český herec, spisovatel a dramatik, Miroslav Horníček (10.11. 1918–15.2. 2003). Ma-
riánské Lázně miloval a pravidelně je navštěvoval v letech 1961–1997.

génius jeho koutů, síla, která dává 
Goethovi zapomenout na jeho věk, 
síla, která dává prstům Chopinovým 
schopnost tkát něžná krajkoví hudby, 
síla, která dává tryskat vodám zdej-
ších pramenů. Živým a životodárným 
vodám a která tu zvedá i Tvoji vodu 
v opojných a opojených křivkách, 
fontáno... "
I jeden z dvanácti informačních pa-
nelů ze Stezky spisovatelů pamatuje 
na Miroslava Horníčka.
Stezka spisovatelů
Zažijte netradiční formu zábavné-
ho vzdělávání po stopách nejzná-
mějších spisovatelů, kteří navštívili 
Mariánské Lázně. Stezka je tvořena 
z 12 panelů, rozmístěných po ce-

lém městě. Na místech, kde pobývali, 
léčili se a tvořili svá díla slavní čeští i 
zahraniční spisovatelé. Do zahájení lá-
zeňské sezóny ve městě přibydou ještě 
tři panely, a to spisovatelům Rudyardu 
Kiplingovi, Ivanu Olbrachtovi a Janu 
Nerudovi. Tím bude projekt Stezky 
spisovatelů dokončen a zájemci o his-
torii, literaturu a milovníci pěších pro-
cházek si budou moci v Turistickém 
informačním centru vyzvednout tiště-
nou mapu stezky. Trasa je dlouhá 8855 
kroků, tj. necelých 7 km, po dokončení 
bude zahrnovat 15 panelů a provede 
vás kolem domů, kde mají tvůrci i jinou 
upomínku na svůj pobyt, např. pamět-
ní desku.

Zdroj: Hamelika

Mariánskolázeňští na slavného herce 
nezapomněli a v roce 2004, dne 9. září 
mu slavnostně odhalili bustu na před-
ní fasádě lázeňského hotelu Svoboda, 
kde vždy bydlel. Bustu vytvořil ma-
riánskolázeňský akademický sochař 
Vítězslav Eibl, který byl Horníčkovým 
přítelem. 
Velkou pýchou Mariánských Lázní je 
Zpívající fontána na lázeňské koloná-
dě. Uchvátila i Mistra, v jednom rozho-
voru se přiznal, že ho dojala k slzám. 
V roce 1986 při příležitosti slavnostní-
ho otevření Zpívající fontány jí věnoval 
nádherný dvoustránkový text „Vyzná-
ní vodě“. 
Vyznání vodě (Dopis fontáně):
"Je cosi milostného v těchto místech, 

https://www.hamelika.cz/


Nejzápadnější bod České republiky 
se nachází v bývalém Újezdě u Krás-
né u Aše. Výlet se dá spojit s návště-
vou Aše nebo výšlapem k rozhledně 
na vrchu Háj u Aše.

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob dopravy, 
počítejte s tím, že závěrečných několik 
málo kilometrů budete muset absolvo-
vat skrze přírodu pěšky. Jako výchozí 
bod doporučujeme zvolit dobře dostup-
né město Aš.
Nejprve se vydáte do obce Krásná, která 
se nachází severozápadně od Aše. Odtud 
pokračujte po zelené turistické značce 
necelých 7 km. Nejzápadnější bod ČR se 
nachází na území dnes již zaniklé obce 
Újezd v katastru obce Krásná. Samotný 
bod se nachází v Újezdském potoce, kte-
rý zde tvoří česko - německou hranici. 
V jeho blízkosti stojí informační tabule 
a altánek s lavičkami.

Už jste navštívili?
Bod se nachází na souřadnicích 
50°15'08.66200" s. š. 12°05'26.07181" 
v. d. a je zde označen hraničním mezní-
kem již od roku 1844.
V blízkosti nejzápadnějšího bodu byl 
v roce 2008 postaven Most Evropy - 
Most přátelství, který spojuje Českou 
republiku a Německo. Vybudovali jej 
místní z obou stran jako symbolické 
gesto sousedství a přátelství.

Rozhledna na vrchu Háj
Nepřehlédnutelná rozhledna se na-
chází v nadmořcé výšce 758 metrů 
cca. 1,5 km od centra Aše. Z 34 metrů 
vysoké věže můžete pozorovat měs-
to Aš a jeho blízké i vzdálenější okolí.
Věž byla postavena na počest za-
kladatele Německé říše Otto von 
Bismarcka. Po jejich 122 schodech 
vystoupali první návštěvníci na 
sklonku roku 1903. 

www.marianskelazne.cz 7

Nejzápadnější bod České republiky

Poblíž Bismarckovy věže najdete spor-
tovní areál s několika hřišti, in-line 
dráhou, lezeckou stěnou, dětským hři-
štěm a dalšími atrakcemi, v zimě je na-
víc k dispozici lyžařský areál.

Město Aš
Město s nejkratším názvem mezi vše-
mi obcemi v České republice leží v Aš-
ském výběžku, v nadmořské výšce 
666 metrů. Počet obyvatel je zde cca 
13000. Nedaleko novorenesančního 
kostela sv. Mikuláše zde můžete navští-
vit budovu Národopisného a textilního 
muzea. Světově unikátní je sbírka při-
bližně 25 000 kusů rukavic. Muzeum 
se rovněž věnuje evidenci kamenných 
křížů, božích muk, smírčích křížů a ka-
menů z celé České republiky, spojenou 
se zmapováním hraničních a mezních 
kamenů na Ašsku.

zdroj: info-as.cz
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6.2.2023 17:30
Městská knihovna

Autorský večer  
Aleny Wagnerové
Představení novely Překotná srdce

více informací ZDE

Tipy na akce

Provozní doba
denně  9.00 – 12.30, 13.00 - 18.00

Kontakt:
Turistické informační centrum, 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

17.2.2023 19:30
Společenský dům Casino

JAN MRÁČEK & ZSO
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni 
— předehra k opeře KV 527
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro 
housle a smyčce č. 1 d moll
Franz Schubert: Symfonie č. 5 B dur D. 485

více informací ZDE

16.2.2023 19:30 
Městské divadlo

Děvčata z Brook Valley
Hra s mladými - nejen o mladých

Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně a 
LDO ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně.

více informací ZDE

19.2.2023 15:00
Městské divadlo

Maková panenka a motýl 
Emanuel
Výpravná hudební pohádka

více informací ZDE

24.2. – 26.2. 2023
Kolonáda Mariánské Lázně

ÚNOROVÉ TRADICE NA  
LÁZEŇSKÉ KOLONÁDĚ
Pojďme oživit další krásnou únorovou 
tradici. 

více informací ZDE

24.2.2023 19:30
Společenský dům Casino

BABORAK ENSEMBLE
Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, 
Robert Schumann

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/autorsky-vecer-aleny-wagnerove-1673597761/?dateId=29508
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
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/mozart-gala/5712/?dateId=29533
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/nathaniel-richard-nash-devcata-z-brook-valley/5641/?dateId=29343
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
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/vaclav-ctvrtek-makova-panenka-a-motyl-emanuel/5642/?dateId=29344
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/unorove-tradice-na-lazenske-kolonade/?dateId=29578
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
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/jan-mracek---zso/5713/?dateId=29534


P R AV I D E L N É  A KC E  2 0 2 3

více akcí na kalendar.marianskelazne.cz

Leden
01.01. 2023
NOVOROČNÍ VÝSTUP  
NA PODHORNÍ VRCH 
45. ročník turistického pochodu

14. – 21.01. 2023
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
21. ročník šachového festivalu

21.01. 2023
OKOLO MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH 
PRAMENŮ
Veřejný závod v běhu na lyžíchÚnor

04.02. 2023
ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
Turistický pochod - 42. ročník

Duben
Termín bude upřesněn
MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ
Folklorní slavnost jara

Termín bude upřesněn
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.04. 2023
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZPÍVAJÍCÍ 
FONTÁNY

Květen
01.05. 2023
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ornitologická procházka
08.05. 2023
OSLAVY OSVOBOZENÍ
Vzpomínková akce
12. – 14.05. 2023
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Svěcení pramenů s bohatým programem
14.05. 2023
ŠVIHÁCKÁ CYKLOJÍZDA
16. – 18.5. 2023
FESTIVAL POROZUMĚNÍ
Vzájemné setkávání lidí s postižením
a bez postižení

Červen
Termín bude upřesněn
POHÁR MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Soutěžní výstavy plastikových modelářů
Termín bude upřesněn
SLAVNOSTI LETNÍHO SLUNOVRATU
červen – červenec
LETNÍ KINO NA FERDINANDCE
Promítání pod širým nebem

Červenec

01.07. 2023
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL  
NA ARNICE
13.07. – 16.07. 2023
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodní filmový festival
15.07. 2023
SPA RUN, MOVOMAL
Běžecký závod s doprovodným 
programem

Srpen
12. – 19.08.  2023
CHOPINŮV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival - 64. ročník
27.08.  2023
VALSKÝ POHÁREK 
Pochod za poznáním nejbližšího okolí

Září

Říjen
Termín bude upřesněn
LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
Podzimní jarmark 
Termín bude upřesněn
OSLAVY DNE SAMOSTATNOSTI
Oslavy s lampiónovým průvodem
31.10. 2023
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROVOZU 
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY

Prosinec
16.12. 2023
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ
Turistický pochod
Termín bude upřesněn 
ZPÍVANÍ KOLED U BETLÉMU

změna programu vyhrazena

18.03. 2023
JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ  
KARLOVARSKÉ OBLASTI 
Turistický pochod - 23. ročník

Březen

27.05. 2023
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
46. ročník turistického pochodu
26. – 28.05. 2023
KULTURNĚ OZDRAVNÁ KÚRA
Multižánrový festival

03.06. 2023
HAMELIKA TŘIKRÁT JINAK
3. ročník běhu do vrchu
03. – 04.06. 2023
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ  
HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Soutěž v řešení hádanek a logických úloh
24. – 30.06. 2023
JAZZOVÉ LÁZNĚ
Jazzové koncerty na lázeňské kolonádě

Termín bude upřesněn
ODHALENÍ NOVÝCH SOCH PŘED 
HOTELEM KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
GRAND PRIX MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Turnaj v petanque
21. – 23.07 2023
KNIŽNÍ LÁZNĚ
Knižní jarmark malých nakladatelů 
s doprovodným programem

02.09. 2023
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod - 8. ročník
10.09. 2023
POCHOD OKOLÍM TEPLÉ
Turistický pochod  - 12. ročník
14. – 17.09. 2023
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival
23. – 24.09. 2023
FOOD FESTIVAL
Kolonáda plná dobrého jídla a pití

Termín bude upřesněn
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Termín bude upřesněn
LOUČENÍ S LÉTEM  
NA VRCHU KRAKONOŠ
Termín bude upřesněn
SVATOVÁCLAVSKÉ TROUBENÍ NA 
KLADSKÉ
Termín bude upřesněn
VÝSTAVA HUB
Termín bude upřesněn
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

Listopad
Termín bude upřesněn
SNOW FILM FEST
Přehlídka filmů o zimních sportech



Vstupné: Dospělí  40 Kč
Děti od 7 do 15 let 20 Kč
Zimní stadion mail: zimak@sms – ml.cz
Telefon: 354 623 195

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - ÚNOR
3.2.2023 PÁTEK 14.00 – 15.30 
4.2.2023 SOBOTA 14.00 – 15.30 
5.2.2023 NEDĚLE 15.00 – 16.30 
6.2.2023 PONDĚLÍ 11.30 – 13.00 
8.2.2023 STŘEDA 12.00 – 13.30 
9.2.2023 ČTVRTEK 12.00 – 13.30 
11.2.2023 SOBOTA 14.00 – 15.30 
12.2.2023 NEDĚLE 15.00 – 16.30 
18.2.2023 SOBOTA 13.00 – 14.30 
19.2.2023 NEDĚLE 15.00 – 16.30

Sezónní pronájem dětských bruslí: 775 611 196
Broušení bruslí: 722 695 464
Místnost na broušení bruslí se nachází vlevo na chodbě u šaten.



Zakoupit vstupenku ZDE >

https://www.marianskelazne.cz/moje-hrady/?dateId=28878


https://www.marianskelazne.cz/daniel-hulka-jiri-skorpik-po-letech/5480/?dateId=28791


KLUB  ČESKÝCH  TURISTŮ  MARIÁNSKÉ  LÁZNĚ 
   za finanční podpory města Mariánské Lázně    

pořádá 
                       LYŽAŘSKÝ  PŘEJEZD  A  TURISTICKÝ  POCHOD 

 
(42. ročník) 

 

ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD 
. / . - - . / - - - / . - . / - / . . - / / - - . . / - . . / . - / . - . / / - / . . - / . - . / . . / . . . / - / . . - / - - / / - - . . / / - - / . - / . - . / . . / . - / - . / . . . / - . - / - . - - / - - - - / / . - . . / . - / - - . . / - . / . . / / - - . . / . . . - / . - . . / . - / . . . / - /// 

 

                   v sobotu 4. února 2023 
 
Start :    Budova Hotelové školy Mariánské Lázně – vchod z Komenského 449  

7.30  -  10.15 hodin 
 

Startovné : 40,- Kč; děti do 15 let zdarma,  
člen KČT 30,-Kč  

            Cíl : Hotel Krakonoš v čase 11.00 až 15.00 hodin 
Na startu i v cíli možno zakoupit menu pro turisty za 
zvýhodněnou cenu.  

      Komentovaná trasa s průvodcem - odchod od Hotelové školy v 9.30h  
   Odměna :     Upomínkový lístek, razítka IVV, razítko pochodu ZKLV, zdravá tyčinka.  

V cíli možno též navštívit vyhřívaný bazén, případně solnou jeskyni.  
Trasy - lyže : 10 – 20 km. Doporučujeme využít upravených lyžařských tratí 

v zimním lyžařském běžeckém areálu Mariánské Lázně s okruhy 
délky: 2,5; 4,6; 6,4; 8,2; 9,2 km  a další. 

 Více na: www.muml.cz/volny-cas/sport-ve-meste/zimni-bezecke-trasy/  
    - pěší : od 5 km, dále dle propozic. Lze využít vlastních tras do cíle. 
  Informace : Milena KAFKOVÁ, 607508740,  kafkova.milena@seznam.cz 
 Růžena BALATÁ, ribaml@seznam.cz,  Jiří ČERNÝ,  jcerny.ml@seznam.cz 
Pozvání :  Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti 18.3.2023 v obci Nový Kostel 

Odjezdy MHD Bus č.13: v 13.43, v 17.43 od zastávky Golf do Hamrníků 
       v 15.40 od hotelu Krakonoš do Hamrníků 
Autobus ČSAD: v 13.53 od zastávky Golf na nádraží ČD 
              

Zdrávi  došli!!!                                             
     
 
          
 
 
 
 
 
 
 

Účast na veškerých akcích KČT Mariánské Lázně je na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen si počínat opatrně a v souladu s Občanským zákoníkem. 
 

  

 

Pořadatelé z KČT 
Mariánské Lázně 
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