
Informace z infocentra
Města lázeňského trojúhelníku míří na Seznam světového dědictví UNESCO
Mariánské Lázně patří mezi jedenáct výjimečných lázeňských měst ze sedmi zemí, které v rámci mezinárodní sériové 
nominace „Slavné lázně Evropy“ získalo zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

Po 10 letech intenzivní a obtížné práce 
na přípravě potřebných dokumentů, po-
depisování předběžných dohod, pořá-
dání schůzek a jednání a vypracovávání 
společných plánů byly Mariánské Lázně 
spolu s dalšími 10 lázeňskými městy Ev-
ropy zapsány na seznam UNESCO.
Starosta Martin Kalina poznamenal, že 
v první řadě se musí město připravit 
na postupný nárůst počtu turistů, jichž 
Mariánské Lázně už tak dlouhodobě 
přijímají velký počet, což představuje 
obtížný úkol.
Zápis lázní na seznam UNESCO opět 
potvrzuje vysokou hodnotu bohatství, 
které zde máme! Jedná se především 
o léčivé minerální prameny, kterých je ve 
městě a okolí zhruba stovka a přímo na 
území města je jich asi čtyřicet. Prame-

ny se liší chemickým složením a jsou 
bohaté na vápník, hořčík, železo, oxid 
uhličitý nebo sůl, a mohou tak pomoci 
s různými nemocemi.
Není divu, že krása pramenů a místní 
přírody byla popsána i v dopisech a dí-
lech světoznámých spisovatelů, kteří 
byli vždy častými hosty Mariánských 
Lázní; například Johann Wolfgang 
Goethe, Maxim Gorkij, Mark Twain, 
Ivan Gončarov, Franz Kafka, Theodor 
Lessing, Josef Dobrovský, Jaroslav Sei-
fert, Vladimír Páral a další.
Všechna lázeňská střediska v České 
republice, Německu, Rakousku, Belgii, 
Francii, Itálii a Velké Británii, zařazená 
nově na seznam UNESCO, se mohou 
pochlubit jedinečnou architekturou. 
Naše město se pyšní světoznámou 
kolonádou, zpívající fontánou, která 
letos slaví 35. výročí, nebo třeba pra-
voslavným kostelem sv. Vladimíra, ve 
kterém se nachází jediný majolikový 
ikonostas na světě. 
Těchto 11 lázeňských měst má svou 
bohatou historii a dlouhou tradici. 
Naše město navštívil devětkrát brit-
ský král Edward VII., jehož 180. výročí 
narození letos slavíme. Našemu městu 

věnoval tyto řádky: „Procestoval jsem 
celou Indii, Cejlon, všechna lázeňská 
města Evropy, ale nikde na světě mne 
nechytila u srdce poezie nádherné příro-
dy, tak jako zde v Mariánských Lázních.“ 
Díky Edwardovi VII. se můžeme i dnes 
cítit královsky v Royal Golf Clubu, dalším 
stříbrném pokladu města, založeném 
právě tímto králem v roce 1905.
Město je bohaté na své tradice, a proto 
na vrcholu letní sezóny můžete na ko-
lonádě slyšet klasickou hudbu v podání 
Západočeského symfonického orchest-
ru, který letos slaví 200 let od svého za-
ložení. Lázeňští hosté se tak tradičně léčí 
vodou, vzduchem, nádhernou přírodou, 
klidnými procházkami, jedinečnými 
balneologickými procedurami a nád-
hernou klasickou hudbou, která uzdraví 
duši. 
Zařazení na seznam UNESCO je bezpo-
chyby vysokým hodnocením naší spo-
lečné práce a novou příležitostí k při-
lákání turistů a lázeňských hostů, ale 
přináší také velkou povinnost a určité 
požadavky, kterým je třeba vyjít vstříc. 
Nejen udržovat zavedený pořádek, ale 
také neustále zlepšovat kvalitu života 
občanů a návštěvníků města.
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120 let od úmrtí starosty Augusta Herziga

August HERZIG patřil po Václavu Skalníkovi k nejslavnějším "šéfům" Mariánských Lázní. V jeho osudech bylo mnoho podob-
ností s opatem Reitenbergerem. Oba zasvětili svůj život Mariánským Lázním, oba se potýkali s nepochopením současníků, ale 
přesto oba věřili ve šťastnou hvězdu těchto lázní.

V čele města stál doktor Herzig ve dvou 
volebních obdobích po dobu 14 let. Ze-
mřel 25. září 1901.
August Herzig se narodil 20. března 
1839 v domě U zeleného kříže (čp.10 
na Goethově náměstí) jako syn lékaře 
Leopolda Herziga.
August vystudoval gymnázium v Che-
bu, univerzitu ve Vídni. Vrací se do 
Mariánských Lázní a působí jako lékař, 
ale brzy se pouští do veřejné činnosti. 
V roce 1867 se oženil s Marií Weitho-
fovou a v roce 1873 se stává starostou 
Mariánských Lázní.
Tento muž mimořádné životní energie 
postupně mění své rodné město ve svě-
tové lázně. Mariánské Lázně byly právě 
spojeny se světem železnicí a přijíždí 
nečekaně velké množství hostů. 
Každým rokem zažívaly Mariánské Láz-
ně nové věci: 1875 – moderní stavební 
plán města, koupě pozemků pro město, 
zřízení městského zahradnictví; 1876 
- založení jatek, velkých městských 
skleníků, prostorného tržiště, přeměna 
tříleté školy ve čtyřletou se zvýšením 
počtu učitelů na pět, založení pen-
sijního fondu pro lázeňský orchestr; 
1877-78 - zakoupení pozemku a stavba 
moderní radnice; 1879 - stavba angli-
kánského kostela, stavba Reitenberge-
rova pomníku na promenádě.
V roce 1880 Herzig volby nevyhrál 
a starostou se podruhé stal až v roce 

Bylo prosazeno otevření lesů Rájov-
ského revíru, kde platil až dosud zákaz 
vstupu lázeňským hostům. Sem byly 
urychleně budovány značené vycház-
kové cesty a vznikaly výletní kavárny 
Roku 1898 byla postavena prostorná 
městská tržnice (v Dusíkově ulici) na 
místě bývalého tržiště. 
Byla otevřena železniční trať do Kar-
lových Varů (1898), při čemž Herzig 
zamítl návrh, aby trať vedla městem 
k Lesnímu prameni a odtud svahem 
vzhůru do Zádubu. Zvolena dnešní 
trasa, která neruší lázeňské centrum 
města.
Byla zřízena měšťanská škola. Roku 
1899 byl získán pozemek pro stavbu 
potřebné nové velké školy a připrave-
ny její plány (dnešní Gymnázium a ob-
chodní akademie).
Ještě za Herziga bylo projednáno zave-
dení pouliční elektrické dráhy.
Herzig založil v městě četné užitečné 
instituce jako městskou spořitelnu, 
hudební fond města, pensijní fond pro 
úředníky a hudebníky orchestru. 
Jeho sociální cítění se projevilo zalo-
žením spolku pro chudé, nadací "vol-
ného stolu" pro nemajetné žáky škol, 
založením sirotčího fondu, stipendií 
pro studenty. 
Při obraně veřejných zájmů se Herzig 
postavil proti plánům podnikatelů, 
kteří chtěli zastavět park mezi Lilem 
a Ferdinandovým pramenem. Také šlo 
o povinné dodržování průduchových 
mezer mezi lázeňskými domy a ma-
ximální výšky domů (22,5 m). To vše 
vyvolalo nenávist podnikatelů, kteří 
se cítili být poškozeni a rozhodli se ho 
zbavit za každou cenu. Vyvolali proti 
němu mohutnou pomlouvačnou kam-
paň.
Kritika sílila. Vznikla podobná situace 
jako za Reitenbergera a Herzig byl při-
nucen v roce 1899 k rezignaci.
Herzigovi kritici nechápali přínos, kte-
rý jeho odkaz přinese v budoucnu a jak 
moc přispěl k rozvoji Mariánských 
Lázní ve proslulé lázeňské město.

zdroj: hamelika.cz

1892. V krátkém čase 1892-1899 se 
realizují četná, veřejně prospěšná za-
řízení, která dodnes užíváme. Staví se 
údolní sypaná přehrada první v teh-
dejším Rakousko-Uhersku, která řeší 
zásobování města užitkovou vodou. 
V lese nad Mariánskými Lázněmi bylo 
přehrazeno údolí Kamenného poto-
ka mohutnou hrází. V okolí přehrady 
bylo jímáno 30 pramenů pitné vody, 
svedeno potrubím do staré vodárny 
pod Lunaparkem a odtud veden nový 
vodovodní systém. 
Již roku 1888 se rozběhl provoz měst-
ské elektrárny, ale nyní, za Herziga, 
byl značně rozšířen a instalováno 
první elektrické osvětlení města jako 
vzor pro celé mocnářství.
Byla položena kanalizace, zavedeno 
zavlažování a podle anglického vzoru 
postavena městská nemocnice. Byly 
překlenuty potoky (Hamelika, dnešní 
Třebízského potok, Mlýnský potok) 
a provedeny rozsáhlé parkové úpra-
vy. Byl založen nový lázeňský park při 
Úšovickém potoku pod mlýnem (dn. 
Cristal). Uvnitř města byly rozšířeny 
uličky, někde dosud značně úzké.
K Mariánským Lázním byly roku 
1895 přičleněny nové úšovické čtvrti 
Šenov a Nádražní čtvrť. Byla získána 
také malá čtvrť u Lesního pramene 
(Třebízského ulice), dosud patřící 
k obci Šance (Valy). 
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Výstava Mark Twain a Mariánské Lázně

V letošním roce si Mariánské Lázně připomínají 130. výročí návštěvy slavného amerického spisovatele Marka Twaina. Slavné 
výročí inspirovalo zaměstnance infocentra a knihovny k uspořádání výstavy, která je věnována spisovatelově památné návště-
vě. Vernisáž proběhla v pondělí 9. srpna  v budově Městské knihovny a výstava potrvá do 10.10. 2021.

Pobyt spisovatele v Mariánských Láz-
ních připomíná pamětní deska, kterou 
nedávno instalovalo Turistické infor-
mační centrum v rámci projektu Stezka 
spisovatelů, který nabízí také tematické 
exkurze věnované místům spojeným 
se spisovateli a dalšími slavnými osob-
nostmi, které lázně navštívili.
„Po roce stagnace v oblasti kultury 
i cestovního ruchu chceme místní oby-
vatele i turisty, rodiny s dětmi, mládež 
i dospělé vrátit ke knihám, oprostit 
je od stresu a digitálních technologií, 
ukázat jim kus historie jejich rodného 
města, upozornit na výročí návštěvy 
jednoho ze slavných návštěvníků města 
a zprostředkovat zážitek“, řekla ředitel-
ka infocentra Barbora Tintěrová.
Projekt již podpořila svou záštitou ame-
rická ambasáda. Akce plynule navazuje 
na projekt "Knižní lázně", který proběhl 
na konci srpna. Vstupné na výstavu je 
zdarma v rámci otevírací doby knihov-
ny a je možné ji navštívit do 10. října.
Připraveny jsou kvízy pro děti, 
workshop kreslení, ukázky knih a  pro-
mítání filmu Páni kluci.

Mark Twain přicestoval do Mariá-
nek se svou chotí Olivií a dcerami 16. 
srpna 1891 a zůstal zde až do konce 
měsíce. Autor nezapomenutelného 
Toma Sawyera se ubytoval v hotelu 
Anglický dvůr pod svým skutečným 
jménem Samuel Langhorne Clemens.

Své dojmy z pobytu v Mariánských 
Lázních slavný spisovatel zveřejňoval 
v sérii povídek na pokračování pod 
názvem The Tramp Abroad Again, kte-
rá vycházela v The Illustrated London 
News. Mariánské Lázně Twain chválil 
jako „Nejutěšenější a nejmodernější 
město na kontinentě, tak hezké, jak si 
jen člověk může přát…" a dále „Ještě 
nikdy jsme nepodnikli tak malebnou 
cestu. Jsou tu jen 2 - 3 ulice, avšak jsou 
krásné. Když stojíte na dolním konci 

města, ohromí vás překvapivá har-
monie barev, svěžích a veselých…“
Další detaily o životě v lázeňském 
městě zaznamenal v povídce An Aus-
trian Health Factory (česky vyšla 
pod názvem Rakouská továrna na 
zdraví). Spisovatel se sobě vlastním 
decentním humorem, který je dobře 
srozumitelný i dnešním čtenářům, 
popisuje procedury, dietní stravová-
ní, přísný lázeňský režim, deštivé po-
časí i otravné lázeňské hosty.
„Pokud má někdo dnu, dělají s ním 
tohle – v 5.30 ráno ho vzbudí, dají 
mu vejce a dovolí mu, aby se podíval 
na šálek čaje. V šest musí být u své-
ho pramene s kalíškem zavěšeným 
u pasu, a rozhodně tam nebude 
sám. Jak spustí orchestr první tón, 
musí pozdvihnout kalíšek a se všemi 

ostatními začít usrkávat tu příšernou 
vodu. To musí dělat pomalu a dlouho. 
Pak se asi hodinu musí procházet po 
horách, aby se protáhl a nalokal se čer-
stvého vzduchu, co se do něj vejde. Pak 
si lehne do vany nebo se, pokud to má 
raději, válí v bahně. V poledne už bude 
mít hlad a lázeňský řád mu dovoluje 
utišit ho podle libosti pod podmínkou, 
že bude jíst jen to, na co nemá chuť. 
Odpoledne chodí po horách a vdechu-
je čerstvý vzduch. Večer je mu povo-
leno sníst tři sousta jakéhokoliv jídla, 
které mu nechutná, a vypít sklenici 
libovolného likéru, který nesnáší. Po-
kud je nekuřák, je mu dovoleno zapá-
lit si dýmku. Ve 21.30 přesně musí být 
v posteli a sfouknout svíčku. Další den 
to celé znova. V čem je tohle lepší než 
mít dnu, to nevím.“



Západočeské město ležící severně 
od Plzně vás od první chvíle okouzlí 
množstvím barokních památek. Nej-
větší pozornost přitahuje terasově 
upravené náměstí se zámkem, kostel 
sv. Jana Křtitele, barokní měšťanské 
domy, sousoší Nejsvětější Trojice 
a hřbitovní kostel sv. Barbory.

Za prohlídku nestojí jenom zámek, ale 
celé město včetně několika desítek 
soch a sousoší. Rozhodující roli pro 
současnou podobu Manětína sehrál 
požár roku 1712, kdy shořela většina 
domů včetně zámku a kostela. Majitelé 
panství Lažanští vzápětí nechali město 
postavit znovu – a protože linie a tvary 
tehdy určovalo baroko, zrodilo se měs-
tečko v jednotném barokním stylu. Na 
zámek, spojený krytou chodbou s ora-
toří kostela sv. Jana Křtitele, navazuje 
barokně komponovaná okrasná zahra-
da a anglický park.

Už jste navštívili?
O rozkvět města se zasloužil hrabě 
Václav Josef Lažanský (1673–1715) 
a jeho manželka Marie Gabriela 
Lažanská (?–1758), rozená z Chude-
nic. Z Benátek přivezla ostatky dvou 
svatých – sv. Inocencie a sv. Justiny, 
které věnovala kostelu sv. Jana Křti-
tele, její zásluhou na zámku uvidíte 
také sedm obrazů, namalovaných 
Petrem Brandlem. Říká se, že je zob-
razena v sochařské alegorii Lásky na 
terasách před zámkem, kde hraběnka 
představuje mladou ženu sedící na 
kolébce, obklopenou čtyřmi dětmi.
Tak hustou síť značených stezek, 
jako mají v Manětíně, hned tak nena-
jdete. Zavedou vás například do lesů 
přírodního parku Manětínská anebo 
na stolovou Chlumskou horu. Prohlu-
beň na jejím vrcholu vám prozradí, že 
stojíte na bývalé sopce, jedná se totiž 
o bývalý sopečný kráter. Botanickou 
raritou je vzácný jeřáb manětínský, 
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Barokní perla západních Čech

který se nevyskytuje nikde jinde na 
světě! Daleko to není ani ke zřícenině 
hradu Preitenstein v Nečtinách anebo 
do nejmenšího města v Česku Rabštej-
na nad Střelou.

zdroj:  kudyznudy.cz

Rok osvícenské šlechty
Do 30.9. 2021 probíhá na zámku 
výstava, která představuje feno-
mén používání staveb s orientální 
tématikou (pavilonů, mešit, mostků 
apod.) v zahradách a parcích na úze-
mí naší republiky. 

Více na www.zamek-manetin.cz

https://www.zamek-manetin.cz/
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25.9. – 26.9. 2021
Hlavní kolonáda

Lázeňský Food Festival
Mexické, vietnamské, španělské, americ-
ké BBQ...sladké i slané chutě.
Food festival začíná oba dny od 10:00 
hodin.

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, 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:  
www.marianskelazne.cz/kalendar/

www.marianskelazne.cz

9.9. – 16.12. 2021
Městské Divadlo

Podzimní předplatné začíná
Městské divadlo Mariánské Lázně si pro 
vás připravilo čtyři tituly podzimního 
předplatného.

více informací ZDE

11.9. 2021
Vrch Krakonoš

XIV. Svatováclavské 
setkání lidí dobré vůle
Tradiční slavnosti se uskuteční v sobo-
tu 11. září na vrchu Krakonoš. V 11.00 
hod otevře akci staročeský jarmark. 
Chybět nebude ani příjezd svatého 
Václava v 14.30 hod.

více informací ZDE

11.9. – 19.9. 2021
Mariánské Lázně

Dny evropského dědictví
Ve dnech od 11. do 19. září 2021 budou 
probíhat v Mariánských Lázních Dny 
Evropského Dědictví. V průběhu těchto 
dní bude možné navštívit přihlášené 
památky za snížené vstupné, ale i zcela 
zdarma.

více informací ZDE

18.9. 2021, 13.00
Dlouhá plochá dráha

Mistrovství České 
republiky na dlouhé 
ploché dráze
O český titul se utkají krom našich 
jezdců i závodníci z Německa, Nizoze-
mí, Itálie a dalších zemí.

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
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis/koncert-zapadoceskeho-symfonickeho-orchestru-84385
https://www.marianskelazne.cz/lazensky-festival/3328/?dateId=18031
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.divadloml.cz/programova-nabidka/podzimni-predplatne-2021-3
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/aktuality/akce/xiv-rocnik-svatovaclavskeho-setkani-lidi-dobre-vule/
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
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/mistrovstvi-ceske-republiky-na-dlouhe-ploche-draze/?dateId=19042


Architektura v průběhu století čt 02.09. 2021, 15:30 130,-
aneb co nám zbylo po předcích
Prozkoumejte jedinečnou architekturu kolonád a lázeňských domů.

Po stopách slavných čt 30.09. 2021, 15:30 130,-
návštěvníků II.
Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.

Slavná milostná setkání čt 23.09. 2021, 15:30 130,-
Prohlídka zaměřená na historky o slavných zamilovaných párech.

Božský J.W. Goethe so 25.09. 2021, 13:30 130,-
Vstupte do přírodních scenérií, která na procházkách navštívil J.W.Goethe.

Prohlídka centra města čt 16.09. 2021, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Účinky léčebných procedur so 18.09. 2021, 15:30 130,-
Prohlídka centra města zaměřená na léčebné a regenerační účinky procedur.

Po stopách spisovatelů aneb čt 09.09. 2021, 15:30 130,-
mariánskolázeňská múza
Po stopách nejslavnějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.

Vstupenky lze koupit v turistickém informačním centru nebo na www.marianskelazne.cz/prohlidky

Sraz vždy v Turistickém informačním centru, Poštovní 160/17 (Hlavní pošta), tel. 777 338 865.

ZDARMA S
KARTOU

Nárok na slevu 10%mají děti od 8 -15 let (do 7 let zdarma), studenti s platným průkazem,
držitelé karty ZTP a držitelé Senior karty. Držitelé Karlovy Vary REGION CARD mají prohlídku zdarma.

Uvedené ceny platí na osobu.

ZÁŘÍ 2021

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Po pramenech II. so 11.09. 2021, 15:30 130,-
Vydejte se za místními léčivými prameny.

Lesní cestou za poznáním I. so 04.09. 2021, 13:30 130,-
Vydejte se za místními léčivými prameny.
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pátek 3. září 2021 – Městské divadlo Karlovy Vary – 19.30 hodin 
SOUL STARS SYMPHONY 

 

Jazz Fancies Milana Krajíce 
 

dirigent – Martin Peschík  
Západočeský symfonický orchestr 

pořadatelem koncertu je Karlovarské městské divadlo 
 

neděle 5. září 2021 – Západočeské divadlo Cheb – 19.00 hodin 
PODĚKOVÁNÍ CHEBSKÉ NEMOCNICI 

Poděkování zdravotnímu i nezdravotnímu personálu Nemocnice v Chebu za skvělou péči v období pandemie.  
Koncert je zároveň věnovaný uctění památky významné občanky a podporovatelky kultury na Chebsku, 

paní Marii Mudrové. 
  Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99 

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9  e moll „Z nového světa" op. 95 
 

  baryton – Roman Janál, dirigent – Martin Peschík  
  Západočeský symfonický orchestr  

pořadatelem koncertu je Západočeské divadlo Cheb 
 
 
 

pátek 10. září 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin 
ABONENTNÍ KONCERT - ABO PROLOG  

INAUGURAČNÍ KONCERT NOVÉHO ŠÉFDIRIGENTA ZSO 
 

Bedřich Smetana: Vyšehrad – symfonická báseň z cyklu Má vlast 
Niccoló Paganini: Koncertní kus pro fagot, lesní roh a orchestr 

Gustav Mahler: „Blumine“ 
Johannes Brahms: Symfonie č. 2 D dur op. 73 

 
dirigent a lesní roh – Radek Baborák 

fagot – Milan Muzikář 

 
 

pátek 24. září 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin 
ABONENTNÍ KONCERT - ABO 1  

DALIBOR KARVAY HRAJE BRAHMSE 
 

Johann Sebastian Bach: Braniborský koncert č. 3 G dur BWV 1048 
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60 

Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 77 
 

dirigent – Radek Baborák 
housle – Dalibor Karvay (Slovensko / koncertní mistr Wiener Symphoniker) 

 
 

 
 

            změna programu vyhrazena! 
 
 

 
 

Západočeský symfonický orchestr o.p.s., Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně, tel: 354 622 141, zso@zso.cz 
www.zso.cz 
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