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

Turisté v Mariánských Lázních mají nový výletní cíl

11. srpna 2019 byla v Mariánských 
Lázních slavnostně otevřena Stezka 
spisovatelů. Jedenáct panelů rozmís-
těných po městě připomíná slavné 
literáty, kteří do města přijeli. A ne-
bylo jich málo. Patří k nim Johann 
Wolfgang von Goethe, Mark Twain, 
Maxim Gorkij, Jaroslav Seifert, nebo 
Vladimír Páral.

Akci slavnostně zahájil starosta města 
Martin Kalina a úvodní slovo pronesl 
Vladimír Páral. Akce se nesla v duchu 
právě proběhlých mistrových naroze-
nin. Vladimír Páral tak symbolicky z ru-
kou starosty převzal lázeňskou lavičku, 
která je po něm pojmenovaná. Lavičku 
i panel věnovaný právě Vladimíru Pára-
lovi je možné najít v lázeňském parku 
pod známou výrobnou oplatek. 
V průběhu odpoledne byl vyhlášen 
soutěžní literární kvíz o hodnotné 
knižní ceny, které věnovalo místní 
knihkupectví Kosmas ve spolupráci 
s nakladatelstvím Albatros. Zatímco 
šéfkuchař hotelu Villa Patriot vařil na 
pódiu meruňkovou marmeládu a účin-
kující se starali o příjemnou zábavu na 
kolonádě, nadšení soutěžící obcházeli 
jednotlivé panely a nosili pořadatelům 
vyplněné kvízy do slosování. 
Před vyhlášením vítězů proběhlo krát-

ké znalostní kolečko mezi přítomný-
mi diváky. Tři nejrychlejší si odnesli 
dárek v podobě velké sklenice mar-
melády a dárkovou tašku od České-
ho rozhlasu Karlovy Vary. Výherce 
ve třech kategoriích – základní škola, 
střední škola a znalec literatury – vy-
losovala a dárky předala zástupkyně 
Kosmasu paní Michaela Vejrková.
Vydařené akce se zúčastnilo na 600 
návštěvníků nejen z řad lázeňských 
hostů, ale také mnoho místních. Stez-
ka je nyní otevřena všem zájemcům 

a nezbývá než popřát, aby přilákala do 
města co nejvíce návštěvníků a přiměla 
k procházce co nejvíce místních. 
Mapky s přehledem panelů na marián-
skolázeňské Stezce spisovatelů je mož-
né získat infocentru v domě Chopin na 
Hlavní třídě. Jejich součástí jsou i kvízy 
rozdělené na tři znalostní stupně. Po 
odevzdání vyplněného kvízu v info-
centru čeká na úspěšné luštitele malá 
odměna.
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Nový kalendář akcí ve zkušebním provozu
Na konci srpna 2019 jsme pustili do zkušebního provozu nový elektronic-
ký kalendář akcí na turistickém portálu města www.marianskelazne.cz. 
Najdete ho také na adrese https://www.marianskelazne.cz/kalendar/. Po-
mozte nám ho vyladit. 

Tvorba elektronického kalendáře akcí 
není snadná. Přesvědčili jsme se o tom 
na vlastní nervy, ale konečně jsme do-
spěli do fáze zkušebního provozu. Nyní 
je řada na vás – zkoušejte, hledejte, piš-
te své postřehy a podněty. Jakmile dola-
díme nedostatky, pustíme kalendář do 
ostrého provozu. Budeme také kontak-
tovat pořadatele a ukážeme jim nové 
administrativní rozhraní. Není se čeho 

bát, vše bude jednodušší, snadnější 
a uživatelsky příjemnější.
V době zkušebního provozu bude 
i nadále k dispozici starý kalendář 
akcí. Můžete tedy porovnat, jak se 
nám změna povedla. 
Rozvoj mariánskolázeňského turis-
tického portálu pravidelně podporuje 
Karlovarský kraj.

Svatováclavského setkání lidí dobré vůle

Tradiční slavnosti se ponesou ve středověké 
atmosféře. Návštěvníci by si neměli nechat 
ujít rytířský turnaj na koních, dále nebude 
chybět staročeský jarmark rytířská družina, 
ukázka palných zbraní, gotické šermířské 
souboje, ukázky středověkých řemesel.
V parku Boheminium bude nově předsta-
ven model Lednického areálu.
Firma Autospektrum 2000 s.r.o. se během 
akce postará o zábavu dospělých i dětí 

s  možností vyzkoušet si vozy Škoda. Po 
ekumenické mši za účasti církevních před-
stavitelů proběhne tradiční průvod svaté-
ho Václava s družinou.
Dojde i na připomenutí 30. výročí sameto-
vé revoluce - 30 let svobody. Vystoupí také 
dětský dechový orchestr a mažoretky. 
Vše bude zakončeno hudbou k poslechu 
country skupinou „Starší páni Tachov“.

110 let od poslední 
návštěvy Eduarda VII. 
v Mariánských Lázních

Anglický král Eduard 
VII. navštívil Marián-
ské Lázně devětkrát. 
Letos uplynulo 110 
let od jeho poslední 
návštěvy.

Když začal král jezdit na léčení do Ma-
riánských Lázní, poprvé to bylo v roce 
1897, začalo být touhou mnohých 
pobývat zde také. A tak se Mariánské 
Lázně ve stínu králova pobytu ocitly 
na stránkách světového tisku. V roce 
1904 se zde setkal s rakouským cí-
sařem Františkem Josefem I., v roce 
1907 tu jednal s ruským ministrem 
zahraničí Izvolským a francouzským 
premiérem Clemenceauem, několi-
krát se zde setkal s bulharským kní-
žetem. 
Poprvé král bydlel v hotelu Klinger 
(zbořen v roce 1977), jeho ostatní 
pobyty probíhaly v hotelu Weimar 
(dnešní Kavkaz na Goethově náměs-
tí). Král bydlíval v prvním patře se ši-
rokým balkónem. Ještě dnes můžeme 
pod balkonem vidět černou pamětní 
desku, připomínající pobyty tohoto 
ve své době prvního muže světa.  Na 
paměť setkání Eduarda a Františka 
Josefa byl v roce 1904 v blízkosti řím-
skokatolického kostela zasazen Smrk 
stříbrný, který zde dosud stojí a letos 
mu bylo 115 let. Krále Eduarda také 
připomíná Eduardova vycházková 
trasa. Nejvýznamnější odkaz krále 
Eduarda najdeme na golfovém hřiš-
ti, které bylo založeno za jeho účasti 
v roce 1905. Právě díky tomu získal 
v roce 2003 mariánskolázeňský gol-
fový klub právo užívat titul Royal Golf 
Club rozhodnutím britské královny 
Alžběty II.  
Když král v roce 1910 zemřel, konala 
se v Mariánských Lázních v anglikán-
ském kostele, kam chodíval pravidel-
ně o nedělích, smuteční bohoslužba, 
které se zúčastnil i tepelský opat dr. 
Gilbert Helmer. V roce 1911 zde byla 
umístěna pamětní plastika krále 
Eduarda VII. s textem a pamětní ta-
bulka v místě, kde král sedával. 

Již XII. ročník oblíbených slavností na vrchu Krakonoš se koná dne 28.9.2019. 
Akce začíná od 11 hodin, hlavní program je připraven od 13 hodin.
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Co je GREAT SPAS of Europe?

Great Spas of Europe, neboli Slavné 
lázně Evropy, to není jen kulturní 
dědictví, to je celá filozofie. Tak zní 
motto 11 lázeňských měst ze 7 zemí, 
které usilují o zápis na Seznam svě-
tového kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO, a to jako takzvaná 
mezinárodní sériová nominace.

Nominovaným statkem je jedenáct lo-
kalit, které se rozvíjely v blízkosti mine-
rálních pramenů a které dnes poskytují 
živoucí svědectví o jedinečném urbani-
smu, architektonické typologii a kultur-
ním fenoménu, což v souboru definuje-
me jako lázeňské město. Nejedná se tedy 
pouze o výjimečnost přírodních léčivých 
zdrojů, ale o unikátní urbanismus, spe-
cifickou architektonickou typologii, par-
kové úpravy a celostní přístup ke zdraví 
a trávení volného času, k nimž využívání 
přírodních léčivých zdrojů vedlo. Díky 
tomu vznikly kolonády, altány či lázeňské 
pavilony, nabídka specifických procedur 
a přirozeně následující budování spole-
čenských budov, kasin, divadel, hotelů, 
vil, promenád, parků a zahrad. 
Spojení všech těchto faktorů ovlivnilo 
vývoj intelektuální, umělecké, sociální 
i politické úrovně celé evropské společ-
nosti. Lázeňské procedury ovlivňují tělo, 
mysl i ducha a zajišťují tak neustálý pří-
nos evropské kultuře, mentalitě, zdraví i 
zvykům.
Great Spas of Europe – to znamená také 

diagnóz, ale zahrnovala zdravé stravová-
ní, pohyb a kvalitní trávení volného času. 
Tím byl položen základ moderní lázeň-
ské turistiky.
Kritérium IV - Jedinečná městská typo-
logie: Slavné lázně Evropy jsou typolo-
gickým příkladem tzv. „lázeňského měs-
ta“. Tedy kombinací kvalitní architektury, 
městského plánování a krajinného desig-
nu, uzpůsobeného podle rozmístění pří-
rodních minerálních pramenů a výraz-
ným vlivem na moderní cestovní ruch.
Kritérium VI - Křižovatka meziná-
rodní kultury: Mezinárodní propojení 
sociálních, politických a uměleckých my-
šlenek vytvářelo náboženskou a sociální 
svobodu. Lázeňská města byla sídlem 
uměleckých mecenášů a inspirací pro 
různá díla. Mnoho umělců zde poprvé 
vystavovalo nebo vystupovalo.
Desetileté úsilí spěje ke zdárnému konci. 
Veškeré dokumentace byly odevzdány, 
nominace podána a nyní je na řadě in-
spekční cesta komisařů ICOMOS, která 
proběhne na přelomu září a října 2019 
ve všech městech. Pokud uspějí a ICO-
MOS vystaví kladné hodnocení, může 
se GREAT SPAS of Europe již příští rok 
pyšnit označením „památka UNESCO“. 
Karlovarský kraj by tak získal již třetí 
UNESCO statek. Tím prvním je Kyn-
žvartská daguerrotypie a druhým nedáv-
no zapsaný Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří.

rozvoj lázeňského lékařství, kdy díky 
progresivním lékařům využívajících 
léčebné přírodní zdroje se rozvinulo 
i diagnostické lékařství. V lázních se 
konala důležitá politická setkání, lázeň-
ské prostředí podněcovalo významné 
umělce v jejich tvorbě a dodnes je jejich 
tvorba v lázeňských městech přítomna. 
Díky dlouhodobě respektované stra-
tegii obsahující ekonomické a léčebné 
kategorie se podařilo limitovat živelnou 
zástavbu a zároveň zachovávat původní 
účel lázní a hlavně jejich nezaměnitel-
nou atmosféru. Díky této přetrvávající 
funkci, a na ní navázaných objektech, 
se zajistila živoucí tradice evropské kul-
tury, chování a zvyků.
Great Spas of Europe – to je jedenáct 
výjimečných lázeňských měst ze sedmi 
zemí představujících jedinečnou kul-
turní a městskou typologii nemajíce 
obdoby. Návrh na zdůvodnění Mimo-
řádné univerzální hodnoty zahrnuje 
kritéria UNESCO II, III, IV a VI. 
Kritérium II - Vliv na evropská měs-
ta: Nominovaná města ovlivnila rozvoj 
Evropy mezi 18. a 20. stoletím. Přítom-
nost pokrokových myslitelů a prostor k 
diskuzím znamenaly rozvoj vědy, me-
dicíny a umění.
Kritérium III - Lázeňská kultura 
– lidské zdraví: Nominace dokládá 
komplexní přístup ke zdraví, který se 
ve městech rozvíjel. Lázeňská kúra se 
tak nestala pouze předmětem určování 

www.marianskelazne.cz 3



Informace z infocentra

Návštěvnost města Mariánské Lázně ve druhém čtvrtletí roku 2019 

Zvýšil se počet domácích i zahraničních 
návštěvníků, a to v hodnotách 3-5%. Nere-
zidenti i nadále zůstávají déle, tj. 5 nocí, resp. 
6 nocí v lázeňských zařízeních, zatímco re-
zidenti stráví v Mariánských Lázních 4 noci 
celkově a 5 nocí v lázeňských zařízeních. 
V Mariánských Lázních se ve druhém čtvrt-
letí ubytovalo 23 922 Čechů (z toho 13 979 
v lázeňských zařízeních) a 54 420 cizinců 
(z toho 41 750 v lázeňských zařízeních).
Příjemné je zajisté zvýšení počtu německých 
hostů o 20% a ruských hostů o 10%. Tcha-
j-wan a Čína zůstávají v počtu návštěvnosti 
hned za těmito dvěma národy, ačkoliv ve 
druhém čtvrtletí konstatujeme průměr-
ně 30% pokles. Němci zůstávají průměrně 
5 nocí, Rusové 9 nocí. Z dalších evropských 
trhů je významné Rakousko (3 noci), Slo-
vensko (2,5 noci), Nizozemsko (7,5 noci) 
a Francie (2 noci), u níž se příjezdy zvýšily 
o 7 procent.
U většiny těchto, z hlediska příjezdů men-
šinových, národností se těžko srovnávají 
čtvrtletní meziroční rozdíly, protože statis-
tika obsahuje vždy 10 nejvíce zastoupených 
států dle počtu příjezdů. Toto je vidět např. 
v případě Polska a Nizozemska, kdy loni se 
ve druhém čtvrtletí objevilo Polsko, zatímco 
letos je v prvních deseti státech Nizozemsko. 
Z mimoevropských trhů se ve statistikách 
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Významná je zajisté také Ukrajina, u které 
vidíme meziroční zvýšení příjezdů do lázeň-
ských zařízení o 11%.

stabilně objevuje Izrael, kde je průměrná 
délka pobytu 9 nocí a letos se dokonce me-
ziročně zvýšila na téměř 10 nocí, ačkoliv 
v počtech příjezdů vidíme drobný pokles. 

Ačkoliv se v prvním čtvrtletí zdálo, že počet hostů v Mariánských Lázních klesá, ve druhém čtvrtletí již opět můžeme mlu-
vit o drobném zvýšení návštěvnosti. Podle dat poskytnutých ČSÚ se celkový počet hostů v Mariánských Lázních meziročně 
zvýšil o čtyři procenta. Zároveň však mírně klesla průměrná délka pobytu. Z hlediska uplynulého půl roku tak můžeme 
hovořit o vyrovnaném skóre. Mariánské Lázně si udržely návštěvnost v hodnotách sto procent minulého roku a v reál-
ných číslech je návštěvnost dokonce vyšší. Průměrná délka pobytu je 4,7 nocí za zařízení celkem a 5,6 nocí za lázeňská 
zařízení. Za druhý kvartál bylo v Mariánských Lázních ubytováno 78 342 hostů. 

Městské infocentrum
Do Městského informačního centra zavítalo 
ve druhém čtvrtletí roku 2019 38 017 zákaz-
níků, což je meziroční pokles o 8,5%. V tom-
to kvartálu se snížil počet českých turistů 
o 6% a počet cizinců o 10,5%. Návštěvníci 
infocentra jsou z 57% cizinci a ze 43% Češi.
Nejčastějšími zahraničními návštěvníky 
jsou Němci, Rusové, Poláci, Francouzi, Ni-
zozemci. Největší zájem ze strany turistů je 
o  turistického průvodce, mapu centra, lá-
zeňské vycházky a prameny, katalog ubyto-
vání. Nejvíce poptávanou atraktivitou jsou 
kolonáda, park Boheminium, Kladská. Nej-
častěji poskytovanou službou je prodej jíz-
denek na autobus, služba tax free, vyhledání 
kulturních akcí, prodej vstupenek.

Kompletní statistiky ke stažení ZDE

https://www.marianskelazne.cz/userfiles/navstevnost-mesta-2-q-2019.pdf
https://www.marianskelazne.cz/userfiles/navstevnost-mesta-2-q-2019.pdf
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Mariánské Lázně se prezentují v Praze

Dne 13. 9. 2019 v době od 11 do 18 ho-
din se můžete těšit na pestrý program. 
Přijďte ochutnat teplou oplatku, léčivý 
pramen Rudolf či Aqua Maria, vyplňte 
znalostní anketu o Mariánských Lázních 
a získejte skvělé dárky. Naše fotografka 
Vás vyfotí ve stylovém foto koutku. Po-
kud nám vyplníte do ankety svůj kon-
takt, pošleme Vám profesionální fotku.

Všichni návštěvníci se mohou těšit na 
drobné dárky, suvenýry, knihy a bro-
žury o městě. Pozveme Vás také na 
podzimní akce - folklorní festival Ma-
riánský podzim, Festival jablek a Sva-
továclavské setkání lidí dobré vůle.
Vyzkoušejte si atmosféru lázní nane-
čisto. Budeme se těšit na Vaši podzim-
ní návštěvu v Mariánských Lázních. 

Celým dnem bude provázet moderátor 
Alexandr Komarnický. 
Naši partneři: Bohemia Healing Wa-
ters, Mondelez International (oplatky 
Kolonáda), Pražská informační služba, 
Václava Simeonová, Hellmich – zele-
nina s.r.o., Folklórní soubor Marjánek, 
CHKO Mariánské Lázně, DLT Marián-
ské Lázně

KIS Mariánské Lázně s.r.o. připravuje ve spolupráci s Pražskou informační službou prezentaci Mariánských Lázní 
v Turistickém informačním centru Na Můstku, v Rytířské ulici 12
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15. Mariánský podzim proběhne 19. – 22. září 2019

Předposlední víkend v září bude 
v Mariánských Lázních ve zname-
ní zpěvu, tance, dobrého jídla, pití 
a zábavy. Město se během čtyř dnů 
promění v lázeňskou kulisu pro 
15. ročník mezinárodního folklor-
ního festivalu MARIÁNSKÝ PODZIM, 
který přivítá na dvě stovky účinku-
jících z Čech, Slovenska, Španělska 
a Běloruska.

Festival bude zahájen ve čtvrtek ve ve-
černích hodinách ochutnávkou vína za 
doprovodu folklorního souboru Kapu-
šančan. V pátek bude program pokračo-
vat představením dudáků, kteří vezmou 
diváky na procházku po městě a budou 
jim k tomu hrát nejznámější české pís-
ničky. Ve večerních hodinách se usku-
teční galakoncert „Roztančení divadlo, 
aneb to nejlepší z folkloru“ v Městském 
divadle.
Víkendový program nabídne velké 
množství představení v ulicích města. 
Pivo a  moravské víno potečou plným 
proudem. Kolonádu zaplní na dvě de-
sítky jarmarečníků a na hlavní scéně 
na kolonádě se představí tanečníci ze 
Španělska a Běloruska. Na scéně vy-

Na festivalu vystoupí české soubory 
Holúbek z Ostravy, Stodský dudáček ze 
Stodu, Klíček z Horšovského Týna, Dyleň 
z Karlových Varů a Rozmarýnek z  Mari-
ánských Lázní. Ze slovenských Kapušan 
přijede soubor Kapušančan. Ze Španělska 
do Mariánských Lázní zavítá soubor Cercle 
de Cultura Tradicional i Popular Marbole-
ny a Bělorusko bude reprezentovat Soubor 
lidových písní. Program doplní Divadelní 
soubor GOAML, Smíšený pěvecký sbor 
Cantilo a kejklíř Lukáš. Své umění před-
staví Dechových orchestr mladých a Dixie-
land z Hudební školy Fryderyka Chopina.
Na festival vás zve folklorní soubor Marjá-
nek, Město Mariánské Lázně, Karlovarský 
kraj, Léčebné lázně Mariánské Lázně, spo-
lečnost Cup Vital, Villa Patriot, Tisk Kaliba 
a mnoho dalších partnerů. 
Pořadatelé festivalu chtějí jít v budoucnu 
zelenou cestou, a proto se snaží omezit 
jednorázový plastový odpad, používat ma-
teriál z obnovitelných zdrojů a umístit na 
scénách koše na tříděný odpad. Pořadate-
lé ze souboru Marjánek budou rádi, když 
nás diváci podpoří a užijí si svátek folkloru 
v kulisách západočeského města od čtvrtka 
19. září až do neděle 22. září.

stoupí i  smíšený pěvecký sbor Canti-
lo. V krátkých vstupech pobaví diváky 
kejklíř Lukáš. Tradiční program do-
plní módní přehlídka krojů s názvem 
„Vyparáděná kolonáda“.
Scéna s vinárnou u Balbínova prame-
ne nabídne kromě výstavy fotek „Jak 
se připravuje festival“ také bohatý pro-
gram lidových muzik, žonglérské díl-
ny pro děti, a dokonce i jazykový test, 
zda a do jaké míry návštěvníci rozu-
mí chodskému nářečí. Vrcholem pro-
gramu bude představení divadelního 
spolku GOAML, jehož členové se po-
kusí rozluštit „Chodskou záhadu“. Po 
rozluštění bude následovat krojovaná 
prohlídka města „Po pramenech nejen 
pro návštěvníky“.
Na sobotní nabitý program naváže 
i  pestrá neděle. Pokud návštěvníkům 
v sobotu vyhládlo, mohou přijít v ne-
děli dopoledne na „Marjánkovskou 
snídani“ a poslechnout si u toho Stod-
ský dudáček a soubor Klíček. 
Hudební program bude probíhat 
na kolonádě, ve vyparáděné vinár-
ně u Balbínova pramene a zcela nově 
i  v  kavárně u Lesního mlýna, kde se 
představí dětské soubory.

Více informací na www.marjanek.com
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Pozdně renesanční a raně barokní 
zámek se nachází ve středu města 
Sokolov. Byl vystavěn na místě pů-
vodní vodní tvrze ze 13. století. Od 
roku 1960 se v zámku nachází muze-
um se zaměřením na dějiny regionu, 
historii hornictví, geologii a ekologii.

V roce 1622 po bitvě na Bílé Hoře získa-
li zámek Nosticové, kteří ho přestavěli. 
Zámek měl původně dvě brány a na vě-
žích báně, obklopoval jej vodní příkop, 
park se sochami a obora s daňky a jeleny. 
V  18.  století bylo upraveno okolí zám-
ku na zahradu ve francouzském stylu. 
V současné době zámek tvoří čtyřkřídlá 
budova s uzavřeným nádvořím a čtyřmi 
nárožními věžemi. Zajímavostí je, že jeho 
severní věže jsou válcovité a jižní věže 
hranaté s okrouhlou spodní části.
V letech 1800-1805 nechal hrabě Bed-
řich Nostic opravit zámek v klasicistním 
stylu. Od roku 1960 se v zámku nachá-

Už jste navštívili?
zí muzeum, které nabízí k prohlídce 
dvě expozice: vývoj hornictví a dějiny 
regionu - kde uvidíte doklady k těžbě, 
úpravě a zpracování rud a uhlí a dále 
návazné výroby, jako hutnictví, vý-
robu porcelánu a skla, cínařství, staré 
chemické výroby - minerální závody, 
produkce krajek a hudebních nástrojů, 
ukázka fauny a flóry. Tyto obory jsou 
doplňeny o přírodu regionu, život lidí 
a etnografii.
Dále jsou zde k vidění ukázky z pro-
dukce místních porcelánek a skláren 
a  ve dvou místnostech je přiblížena 
také historie rodu Nosticů.
V roce 2017 proběhla renovace expo-
zic. Přibyl model dolu, vyrobený podle 
dobových záběrů dolu Bohemia. Zají-
mavá je i figurína neandrtálce a model 
malého mamuta - koncem třicátých let 
dvacátého století se v místech dnešní-
ho jezera Medard objevily dva mamutí 
kly a kosti. Další z novinek je například 

vitrína, v níž se nachází řada retro věcí, 
malovaná přilba či různé lampy. Průběž-
ně přibývají i další předměty, kterými se 
expozice bude postupně doplňovat.
V bývalé "Myslivně" u brány do zámec-
kého parku je pro badatele otevřena 
knihovna muzea, jejíž knížní fond čítá 
kolem 6 000 svazků. Kromě literatury 
o obecných dějinách a dějinách umění 
obsahuje specializované fondy starých 
tisků, regionální literaturu a knihy o hor-
nictví a geologii v českém a německém 
jazyce.
V roce 2019 se nachází ve sklepeních 
zámku nachází nová expozice se so-
kolovským pokladem, který se našel 
v 90. letech při výkopových pracích. Jeho 
součástí jsou například šperky mnoha-
milionové hodnoty. Kromě toho histori-
ci objevili i kamenné trosky hradebního 
opevnění z 13. století.

zdroj: www.kudyznudy.cz
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Sokolovský zámek rodu Nosticů

Dny evropského  
kulturního dědictví
V sobotu 7.9.2019 proběhne v rámci 
Dnů evropského kulturního dědictví 
slavnostní otevření opravených zá-
meckých sklepů a expozice sokolov-
ského pokladu. Sokolovský poklad 
bude přístupný od 11.30 do 18 hod., 
stejně jako stálá expozice a výstava 
Retro a Sokolov 1279 - 2019. Po celý 
den bude probíhat na nádvoří a v pro-
storách bohatý doprovodný program 
- pohádka, výtvarná dílna, hudební 
vystoupení apod. Vstup zdarma.

https://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Mattoni-Muzeum-zahajuje-svou-ctvrtou-sezonu-a-chys.aspx
http://www.marianskelazne.cz


5.9.2019, 15.30
Sraz: Turistické informační centrum 

PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA
Tematická komentovaná prohlídka

6.9.2019, 19.30 
Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“  
CZECH BRASS
ABONENTNÍ KONCERT ABO K1 – 
Koncert Západočeského symfonické-
ho orchestru

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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12.9.2019, 19.30
Městské divadlo

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI
Agentura Harlekýn Praha,  
režie: Vladimír Strnisko, 
v hlavní roli Petr Nárožný.

13.9.2019, 19.30
Společenský dům Casino

„HVĚZDY V LÁZNÍCH“
ABONENTNÍ KONCERT ABO prolog 
Giacomo Puccini: Tosca - koncertní 
provedení opery

14.9.2019, 10.00
Hotel Krakonoš

KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod pro všechny 
věkové kategorie.

18.9.2019, 19.30
Městské divadlo

MAGICKÁ SHOW II
Večer plný vášně, magie a napětí.

19.9.2019, 15.30
Sraz: Turistické informační centrum 

SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
Tematická komentovaná prohlídka

19.9.2019, 19.30
Městské divadlo

ODJEZD NEJISTÝ
Francouzská komedie v podání Divadla 
lidové tvorby Mariánské Lázně.

20.9.2019, 19.30 
Společenský dům Casino

HÄNDEL & VIVALDI
Koncert Západočeského  
symfonického orchestru.

25.9.2019, 19.30
Městské divadlo

GALAVEČER OPERETNÍCH 
MELODIÍ A EVERGREENŮ
Hraje Komorní soubor Nálady Petra 
Macka se sólisty.

26.9.2019, 19.30
Městské divadlo

DOKONALÁ SVATBA
Bill a Rachel jsou šťastný pár, který má 
před svatbou. Jenže v den D se Bill pro-
budí v posteli s neznámou dívkou. Vůbec 
nic si nepamatuje...

27.9.2019, 19.30
Městské divadlo

JOHANN STRAUSS GALA
Koncert Západočeského symfonické-
ho orchestru 

28.9.2019, 13.30
Sraz: Turistické informační centrum 

PUTOVÁNÍ OKOLO  
MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ II.
Tematická komentovaná prohlídka

29.9.2019, 15.00
Městské divadlo

POHÁDKY PRO HURVÍNKA
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha,  
režie: Jiří Středa. 
Hurvínek s Máničkou se dostanou do 
světa pohádek. Na své pouti se seznámí 
nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozra-
kým, ale i dědem Vševědem a dalšími 
pohádkovými postavičkami.

7.9.–15.9 2019

DNY EVROPSKÉHO  
DĚDICTVÍ
Téma památky a zábava.

19.9.–22.9 2019

15. MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklorní festival

10.9.2019, 17.00
sportovní areál Viktoria

XXXIV. MEMORIÁL HANY 
TREJBALOVÉ
Tradiční atletické závody.

11.9.2019, 19.30 
Městské divadlo

EVITA SEÑORA DE  
ARGENTINA
Radka Fišarová si připravila program 
naplněný písněmi z muzikálu Evita, 
písněmi argentinských autorů, ale 
chybět nebudu ani francouzské písně.

PŘEDPLATNÉ

ABO K1

ABO
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TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ

PROHLÍDKY

Každý 
čtvrtek 
a sobotu

Akce vznikla s podporou Karlovarského kraje.

Vstupenky lze koupit 
v infocentru nebo online na 
vstupenky.marianskelazne.cz

▪ Prohlídky centra města,
▪ prohlídky po pramenech,
▪ po stopách slavných návštěvníků,
▪ slavná milostná setkání,
▪ Theodor Lessing a Židé v ML,
▪ architektonické prohlídky,
▪ sportovní prohlídky,
▪ dětské prohlídky,...

www.marianskelazne.cz/prohlidky

ZDARMA

s kartou

https://www.marianskelazne.cz/prohlidky/

