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Great Spa Towns of Europe: Spa – kavárna Evropy

Spa se nachází ve Valonsku (Belgie), v provincii Lutych. Je situováno v jednom z údolí pohoří Arden, a proto bývá také 
nazýváno perlou v Ardenách. Město je známé svými léčivými termálními prameny a k lázeňským účelům slouží již od 
14. století. Ve Spa se léčil car Petr Veliký či operní skladatel Giacomo Meyerbeer. Ve městě můžete navštívit i nejstarší 
kasino světa, které bylo otevřeno v roce 1763.
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M A R I Á N S K É  L Á Z N Ě  z první ruky

!!! SOUTĚŽ !!!
Zářijová otázka: Co znamená slovo „spa“? 

Své odpovědi zasílejte na email info@marianskelazne.cz do 30.9. 2022.  
Výherci prázdninového: červenec: Martin Málek, 

srpen: Stanislav Coufal

Na okraji města se nachází závodní 
okruh Spa-Francorchamps, kde se 
mimo jiné konají automobilové závody 
mistrovství světa Formule 1.
Poté, co se císař Petr Veliký podrobil 
v roce 1717 lázeňské kúře, staly se láz-
ně Spa módním místem pro setkávání 
evropské aristokracie. Lázeňství ovliv-
nilo rozvoj města, které se přirozeně 
rozrůstalo kolem hlavního pramene 
a dále do krajiny a lesů. Promenády 
propojující prameny nabízí výhledy na 
sousední kopce a jsou postaveny s dů-
razem na vztah mezi přírodou a pitnou 
kúrou. 
Spa mají všechny atributy autentické-
ho lázeňského města: četné prameny 
s pavilony, obklopené prostými a in-
timními zahradami, lázeňské ulice 
s termálními lázněmi, kasiny a místy 
setkávání, parky a zahradami, hotely 
a vilami a otevřenou terapeutickou lá-
zeňskou krajinu.
Slovo „lázně“ má dlouhou balneolo-
gickou historii a je odvozeno z latiny. 
Znamená významný jedinečný přírod-
ní zdroj a je používáno od 1. století. Po-
užívání lázeňských pramenů je stejné, 

jaké bylo koncem 16. století a jaké je 
dnes celosvětově. Teprve v 18. století 
se začaly psát lékařské předpisy pro 

lázeňské procedury, a to nejprve ve 
spojení se zážitky, jako je zábava, kva-
litní trávení volného času a procházky.
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ v Mariánských Lázních

Ve dnech od 10. do 18. září budou probíhat v Mariánských Lázních Dny evropského dědictví (EHD), téma: Sustainable 
Heritage - Udržitelné památky. V průběhu těchto dní bude možné navštívit přihlášené památky za snížené vstupné, 
ale i zcela zdarma. Využijte jedinečnou možnost poznat město Mariánské Lázně a užijete si Dny Evropského Dědictví 
v Mariánských Lázních.

Městská knihovna
Budova č. p. 370 s nádherně členěnou 
lázeňskou architekturou v historizu-
jícím slohu a s výraznou věží, to byla 
původně VILLA TURBA, postavená 
roku 1903 městským lékařem MUDr. 
Hansem Turbou, pozdějším staros-
tou města. Ve čtvrtek 15.9. bude pro 
návštěvníky připravená od 16.00 ko-
mentovaná prohlídka v českém jazyce.

Císařský salonek na nádraží
Sloužil k setkávání významných osob-
ností. Významná a bohatá minulost 
salonku na nádraží v Mariánských 
Lázních úzce souvisí s historií města a 
s historií tratě Plzeň – Cheb, po které 
cestoval i císař František Josef I. Nyní 
jí císařský salonek celý nově zrekon-
struovaný. Císařský salonek na nádra-

ží v Mariánských Lázních v rámci dnů 
EHD  bude zpřístupněn: pátek 16.09. od 
13.00 do 17.00, sobota 17.09. od 9.00 - 
do 11.00 a od 13.00 - do 17.00. Neděle 
18.09. od 9.00 do 11.00. Začátek komen-
tované prohlídky je vždy v celou hodinu.

Městské muzeum
Nejstarší dům historické části města s 
empírovým průčelím postavený roku 
1818 jako penzion pro lázeňské hosty 
"Zlatý hrozen". V roce 1823 zde bydlel J. 
W. Goethe. Právě prostory, které obýval, 
jsou vyhraněny stálé expozici zrcadlí-
cí vztah Goetha k Mariánským Lázním. 
Jeho návštěvu také připomíná pamětní 
deska. Muzeum, založené v roce 1887, 
zde sídlí od roku 1953. Dne 17.09. od 
9:30 do 17:30 hodin bude muzeum pří-
stupné návštěvníkům zdarma.

Lesní mlýn Donbas
Do nové kapitoly své existence vstou-
pil hotel Lesní mlýn v Mariánských 
Lázních. Po dlouhých letech chátrání 
se ho ujal nový majitel. Ten chce le-
gendární mariánskolázeňskou stavbu 
vrátit do podoby ze zlaté éry místního 
lázeňství. Lesní mlýn bude pro Vás ote-
vřen v sobotu 10.9. od 14.00 do 17.00 
s průvodcem.

Městské divadlo
Budova dnešního divadla byla posta-
vena v letech 1865 - 1868 podle plánů 
zdejšího stavitele F. Zicklera. Památka 
je přístupná v pondělí 12. 9. od 14 ho-
din. Od 14.00 do 16.00 komentovaná 
prohlídka divadla a zákulisí s průvod-
cem v češtině, prohlídka obrazové ga-
lerie.
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Jak na zdraví "Krok za krokem"

3. září 2022 v Mariánských Lázních proběhne už posedmé akce Krok ke zdraví, což je pochod s holemi okolím města. 

ní odhalení nového sochařského díla 
v parku před hotelem Krakonoš. Jak 
nám vysvětlil jeho jednatel Ing. Jiří 
Richter, hotel získal od známého aka-
demického sochaře Michala Moravce 
sochu rytíře Bruncvíka se lvem. Jak 
je známo z českých pověstí, Bruncvík 
pomohl lvu a lev jemu, a poté společ-
ně bojovali proti zlu. Sochařský park 
hotelu Krakonoš disponuje více než 

60 sochami, turisté tu můžou zhléd-
nout díla spojená s historií, církví nebo 
s pohádkami. 
Organizátorem akce Krok ke zdraví je 
Klub českých turistů Mariánských Láz-
ní, který letos slaví 95 let existence. Zá-
štitu převzalo město Mariánské Lázně, 
hotel Krakonoš, park miniatur Bohe-
minium a společnost Bohemia Healing 
Marienbad Waters a.s.

Start proběhne u hotelu Krakonoš od 
9.00 do 11.00 hodin. Organizátoři pří-
padně bezplatně zapůjčí účastníkům 
hole, startovné je 50 Kč, děti do 6 let 
budou mít účast zdarma. Účastníci 
budou mít na výběr 6 km nebo 11 km 
trasu. Jako odměnu za účast sportovci 
dostanou pamětní list, minerální vodu 
nebo zdravou tyčinku. 
Součástí akce bude ve 14.00 slavnost-

Hra na štěstí s Jiřinou Bohdalovou a Milanem Kňažkem
Do Mariánských Lázní v září přijedou dvě legendy najednou. Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko budou v městském 
divadle společně hrát 10. září v představení Gin Game režiséra Radka Balaše. Dvě hvězdy odehrají celovečerní před-
stavení, které je veselé, úsměvné, ale i tak trochu smutné. Každý lidský život je složitý, tragický a vážný zároveň.

Autorem hry je americký dramaturg 
D. L. Coburn, který v roce 1978 získal 
Pulitzerovou cenu. 
S hlavními hrdiny příběhu Fonsie a We-
llerem se seznamujeme ve chvíli, kdy 
si v domově seniorů oba připadají po-
dobně jako věci v bazaru, odložené pro 
nepotřebnost. Každá jejich započatá 
konverzace se postupně stává bitvou. 
Nevsadili se o nic, ale budete mít dojem, 
že je v sázce celý jejich život. Potkávají 
se náhodou, on ji přemluví ke hře. Zná 
dopodrobna všechna pravidla a záko-
nitosti své oblíbené karetní hry, ona je 
začátečnice, která má štěstí. Jenže štěstí 
občas máme i tam, kde ho nepotřebu-
jeme.
Děkujeme sponzorovi Ivanu Proppe-
rovi (Founder & CEO at HG Hotels) za 
pomoc při organizaci představení. „Moc 
jsem si přál, aby obyvatelé a hosté Ma-
riánských Lázní mohli toto představení 
sledovat a užít si hru těchto úžasných 
herců,“ řekl nám v rozhovoru.
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Říjnový festival Den architektury

Festival Den architektury opět láká od 30. září do 6. října na bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí 
po celé republice i na Slovensku. Mottem dvanáctého ročníku festivalu je “Nebourej, transformuj!” a program se tak 
z velké části zaměří na ekologický, ekonomický i etický rozměr architektury a výstavby a představí zdárná řešení 
rekonstrukcí a revitalizací v různých měřítkách. „Nejen v rámci Dne architektury dlouhodobě sledujeme téma udr-
žitelnosti v architektuře, se kterým souvisí letošní hlavní festivalová sekce i další festivalová linka věnovaná zelené 
architektuře. Jednou z cest k udržitelnosti jsou pro nás i renovace staveb a odklon od bourání odkazu 20. století. 
Napříč republikou jsme svědky mazání paměti tohoto období, jejíž nahrazování nepřináší větší hodnotu. Jsme pře-
svědčeni o tom, že kvalitní rekonstrukce či revitalizace mohou být větším přínosem nejen pro investora, ale i pro 
veřejnost, „vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, Marcela Steinbachová.

Za architekturou známou i neznámou 
se mohou zájemci vydat pěšky, za běhu 
nebo na kole, ale i třeba na skatu, a to 
vždy s odborným výkladem. Pod tradič-
ním názvem Hurá dovnitř! se otevřou 
veřejnosti i desítky běžně nepřístup-
ných budov. Festival představuje jak 
současné zajímavé stavby, tak architek-
turu 20. století, a na některých místech 
zamíří i hlouběji do historie. Hlavním 
dějištěm zdarma přístupného festiva-
lu bude Praha, kde se bohatý program 
tradičně odehraje v samotném centru, 
ale i na území Prahy 7 nebo Prahy 10 
či v okolí Pražského hradu. Rozsáh-

lý program chystají i Brno, Ostrava 
ale i další desítky měst. Hlavním té-
matem letošního ročníku festivalu 
Den architektury jsou rekonstrukce 
a obnovy, které vychází z dlouho-
dobého zájmu pořadatelů o osvětu 
udržitelnosti v architektuře. Program 
nabídne příklady zdárných řešení 
rekonstrukcí či obnov od drobných 
staveb až po urbanistické komplexy 
a krajinné kompozice. V rámci festi-
valu se veřejnosti otevřou například 
Palác Langhans, který získal ocenění 
Stavba roku 2003 a autorem jeho re-
konstrukce je Ladislav Lábus, spole-

čenské sály a salonky secesního Repre-
zentačního domu architektů Antonína 
Balšánka a Osvalda Polívky, který pro-
šel rozsáhlou rekonstrukcí od ateliéru 
ADNS. V Brně bude možné navštívit 
Otevřenou zahradu, nízkoenergetickou 
administrativní budovu, která po roz-
sáhle rekonstrukci disponuje například 
vlastní fotovoltaickou elektrárnou. Dále 
program zve i na prohlídku zvířecího 
krematoria Věčná Loviště v Žižicích ar-
chitekta Petra Hájka nebo kulturního 
centra Telegraph v Olomouci, na jehož 
rekonstrukci se podílelo studio Ječmen.

www.denarchitektury.cz

Architektura nad prameny aneb historie kolonád 
a altánů v Mariánských Lázních
I v letošním roce se TIC Mariánské Lázně připojilo speciální komento-
vanou prohlídkou do programu festivalu Den architektury.
Vydejte se v SOBOTU 1.10. 2022 po stopách prvních staveb nad známý-
mi prameny našeho města s průvodkyní, paní Ing. arch. Lídou Míkovou.
Sraz je v 13:30 a 15:30 hodin před infocentrem (Poštovní 160/17).

Více ZDE

http://www.denarchitektury.cz
https://www.marianskelazne.cz/architektura-v-prubehu-stoleti-aneb-co-nam-zbylo-po-predcich/5101/?dateId=26410
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Do Mariánských Lázní jezdí opravdoví gurmáni a znalci zdravé výživy

Podle posledních sociologických průzkumů jezdí turisté do lázní nejen zlepšit své zdraví, pečovat 
o sebe, nabrat sílu do práce nebo studia, ale také za chutným jídlem, které zdejší hotely nabízejí. 
Mariánské Lázně mají velmi dlouhou tradici přípravy chutných a zároveň zdravých pokrmů. V 
místním muzeu najdete staré jídelní lístky, které obsahují názvy pokrmů podávaných již králi 
Edwardu VII. Je známo, že tento bonviván a milovník života (ženy, móda, chutné jídlo…) zbožňo-
val Mariánské Lázně a strávil zde devět letních sezón.

ně jako v dětství a má pocit, že začaly 
úžasné letní prázdniny... 
Ve městě se na kolonádě každoročně 
koná velké množství gastronomic-
kých akcí, které milují jak lázeňští 
hosté, tak i místní občané. Například 
Lázeňský Food Festival nabízí mezi-
národní kuchyni, kde kromě různých 
originálních jídel z exotických zemí 
najdete velké množství zdravých po-
travin pro celou rodinu nebo produk-
ty od regionálních farmářů. Město 
hostí také festival vína, pivní festival 
nebo veletrh italského jídla.
Vařit zdravé a zároveň chutné jídlo je 
dovednost, která je mezi hosty míst-
ních hotelů velmi žádaná. Například 
Jiří Kupricht, šéfkuchař hotelové sku-
piny Ensana, který má bohaté zkuše-
nosti z nejlepších pražských restaura-
cí, nám řekl, že jídelníček připravuje 
na základě ročního období, kdy zpra-
covává čerstvé suroviny, které jsou 
pro dané období typické. 

„Vzhledem k tomu, že pracuji v lázeň-
ském hotelu, se snažím vařit zdravě 
a s přihlédnutím k energetické hodnotě, 
tedy netučná jídla s využitím čerstvé ze-
leniny, ryb a dalších lehce stravitelných 
potravin. Ale nebráním se pro zpestření 
připravit i klasické české jídlo, jako je 
kachna nebo vepřová pečeně.“
V rozhovoru dále uvedl, že tráví spous-
tu času výběrem kvalitních produktů, 
protože právě ty jsou základem chut-
né a zdravé stravy. V hotelech skupiny 
Ensana připravují jídla pro všechny 
typy strávníků: vegany, vegetariány, 
raw strávníky, ale i pro arabskou klien-
telu (halal).
Jak řekl britský dramatik Bernard 
Shaw, neexistuje láska upřímnější než 
láska k jídlu. Návštěvník Mariánských 
Lázních si může být naprosto jist, že 
jej tu čeká mnoho nezapomenutelných  
gurmánských zážitků.

Koncem 19. a začátkem 20. století do 
města přijížděli slavní spisovatelé, po-
litici a diplomaté z celého světa. Spiso-
vatelé zanechali ve svých dílech mnoho 
zábavných vzpomínek nejen na léčbu 
ve městě ale také na kvalitu jídla. Mno-
ho pokrmů, jež se podávala v dávných 
dobách, se připravuje dodnes. Napří-
klad vyhlášené lázeňské oplatky; kdo 
nejedl křupavé, teplé, čerstvě upečené 
oplatky na kolonádě, jako by Mariánské 
Lázně nikdy nenavštívil. 
Pro milovníky sladkého je město sku-
tečným rájem. Na Hlavní třídě najdete 
kavárny, které nabízejí různé zajímavé 
dezerty. Tradičně oblíbený je pudinko-
vý pohár z Modré cukrárny, marcipá-
nový dort z Café Classic nebo Sacherův 
dort z Wien Café. Častá návštěvnice Ma-
riánských Lázní, paní Camila Boukalová 
ze Švýcarska, ve své recenzi napsala, že 
procestovala celý svět, ale teprve když 
sedí na terase v Modré cukrárně a jí pu-
dinkový pohár, cítí se vyrovnaně a klid-
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Nikolaj Vasiljevič Gogol 

V roce 2022 vzpomíná kulturní svět 170. výročí úmrtí slavného ruského spisovatele Nikolaje Vasiljeviče GOGOLA 
(1809-1852).

Gogol přijel do Mariánských Lázní 16. 
července 1839. Toho dne byl zapsán 
do lázeňských kurlistů pod číslem 894 
jako "Herr Nikolaus von Gogol, Beam-
te“. Ubytován byl v největším tehdej-
ším hotelu "Klinger-Gasthof" (bývalý 
Krym, 1977 zbořen). Nemáme zpráv, 
jak probíhalo léčení, nevíme přesně 
jakého pramene používal, zda se pod-
robil nějakým procedurám, koupelím 
.... Víme však podle jeho vlastních slov, 
že z počátku toto léčení nemělo tako-
vý úspěch, aby mohl mluvit o dobrém 
účinku.
Gogol odedávna trpěl nějakou těžkou 
žaludečně-střevní nemocí, která stále 
ovlivňovala i jeho nervový stav a dušev-
ní rovnováhu. Pro dějiny léčení v Mari-
ánských Lázních by snad mělo význam 
zjistit diagnózu a celý průběh Gogolovy 
nemoci. Různé lékařské autority, na něž 
se obracel o radu, se rozcházely v odha-
du příčin nemoci. Pařížské kapacity prý 
– podle slov samého Gogola, který však 
rád přeháněl – tvrdily, že má žaludek 
vzhůru nohama! Gogol si naříkal, že 
mu "v břiše, jak se zdá, sedí nějaký ďá-
bel, který rozhodně všemu škodí." Když 

při přípravách na cestu do Mariánských 
Lázní zval do lázní jednoho ze svých přá-
tel, napsal mu: "Jedna z tvých nejtěžších 
chorob, jak se mi zdá, má analogii s ne-
mocí mou, a týká se přímo žaludku; říkají, 
pro ten je Marienbad velmi dobrý." Kdo 
z lékařů upozornil Gogola na Mariánské 
Lázně nevíme, avšak on ochotně toto 
doporučení přijal a odjel tam s nadějí na 
blahodárný účinek lázní pro celý zdravot-
ní stav.
Ze svých nasbíraných "poetických" dojmů 
tu v duchu koncipoval svá díla. Napsal zde 
povídku "Plášť" a sbíral konkrétní mate-
riál pro své příští dílo "Mrtvé duše". Za-
býval se tzv. "jasnozřením minulosti", kdy 
připravoval obrazy a zjevy rodného kraje, 
které se objevily v "Tarasu Bulbovi".
U příležitosti 100. výročí úmrtí v roce 
1952 byla odhalena monumentální pa-
mětní plastika N.V.Gogola s ruským a čes-
kým nápisem na nároží domu Klinger, 
které bylo dílem akademického sochaře 
Vladimíra Davida z Prahy. 15. března roku 
1952 bylo městské divadlo pojmenováno 
jeho jménem.

zdroj: Hamelika

Ve druhé polovině léčebné sezóny roku 
1839 ve stinných kaštanových alejích 
parku a kolonády Mariánských Lázní, 
a ještě častěji na vzdálených lesních 
cestách v okolí mladého tehdy západo-
českého lázeňského města počala se ob-
jevovat nevelká štíhlá postava nového, 
poměrně mladého pacienta. Byl to jeden 
z tvůrců školy ruského literárního rea-
lismu, velikán ruské kultury, spisovatel 
Nikolaj Vasiljevič Gogol. Tehdejší pacien-
ti a návštěvníci Mariánských Lázní jeho 
přítomnost mezi předními lázeňskými 
hosty nijak zvlášť nezaznamenali, ba 
sotva si ho vůbec všimli.

Karel Vacek 

Český hudební skladatel Karel Vacek má v roce 2022 dvě životní jubilea. Narodil se v Liberci před 120 lety (21.3.1902), 
zemřel v Praze před 40 lety (+18.8.1982). Zavzpomínejme společně na hudebního skladatele ve spojitosti s Marián-
skými Lázněmi.  

nebo v hotelu Cristal Palace. Přijížděl 
vždy v září, kdy je v Mariánských Láz-
ních nejkrásněji. Neodmítl postavit se 
za dirigentský pult na kolonádě ane-
bo u Lesního pramene, když se hrála 
směs jeho melodií. Lázeňské publi-
kum ho zbožňovalo a odměňovalo 
vždy nekonečným potleskem.
Karel Vacek hrával v Mariánských 
Lázních již před válkou v orchestru 
R. A. Dvorského, který hrál v hote-
lu Esplanade a zde také složil v roce 
1932 světoznámé tango "Nikdy se 
nevrátí pohádka mládí". Melodii no-
vého tanga nejprve zahrál na zkoušku 
v baru hotelu Mirabell (dnes Haná) 
a líbilo se tak, že ho prý museli opa-
kovat bezpočtukrát až do rána.
"Pohádka mládí" se hrála v německých 

zemích jako "Sag es mir noch einmal", 
v Londýně jako "Café in Vienna". Navázala 
na slávu jeho předchozího tanga "Cikán-
ky". V prvním vydání tanga čteme: "Po-
hádka mládí okouzlí úchvatnou melodií, 
krásným textem, brilantní harmonizací, 
skvělou instrumentalizací. Nepochybně 
bude šlágrem sezóny.". Tím se také stala.
Tehdejší kavárenští muzikanti museli 
umět hrát na všechny hudební nástroje. 
V tom byl Vacek mistr, vždyť hrál v cir-
kuse, u němého filmu, ve varieté i v Osvo-
bozeném divadle v orchestru u Jaroslava 
Ježka. Později měl vlastní orchestr. Nejdé-
le hrál s R.A.Dvorským a dodnes ho spat-
říme v televizi ve filmech pro pamětníky 
jako trumpetistu v orchestru R.A. Dvor-
ského.

zdroj: Hamelika

Do Mariánských Lázní jezdíval rád až 
do posledních let života. Přátelil se tu 
s kapelníkem zdejší dechovky Václa-
vem Hájkem, kapelníkem DOM Mgr. 
Jaroslavem Zímou, léta si psal s panem 
Nápravníkem starším a s dalšími. Karel 
Vacek obvykle bydlel v hotelu Praha 



Informace z infocentra

www.marianskelazne.cz 7

Pamětní list Mariánským Lázním předal předseda senátu

Oficiální turistický portál města Mariánské Lázně www.marianskelazne.cz letos obhájil 1. místo v soutěži Zlatý erb 
2022 v kategorii Města a obce za nejlepší turistickou prezentaci. Druhé místo obsadil Český Krumlov. Pro bronzové 
místo si přijelo město Mikulov.

Během slavnostního ceremoniálu a setkání v Rytířské síni Valdštejnského paláce, v sídle Senátu PČR, úspěšní soutěžící 24. 
ročníku soutěže Zlatý erb převzali 23. srpna z rukou předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila pamětní listy.
Ve svém úvodním slovu pan předseda připomněl, že sám profesně registroval první ročníky této soutěže, která významně 
přispívá k elektronizaci veřejné správy. Zdůraznil také další možnosti rozvoje, především v oblasti elektronických služeb, 
které výrazně zkvalitní komunikaci mezi občany a obecními či městskými úřady.

Po společném přípitku si zástupci oceněných obcí a měst měli možnost prohlédnout vybrané prostory reprezentativního 
sídla Senátu.
Webové stránky města Mariánské Lázně spravuje Turistické informační centrum od roku 2012, v roce 2016 prošly komplet-
ní renovací. Infocentrum se soutěže účastní pravidelně každý rok a může se tak pochlubit řadou významných cen:
 ▪ 1. místo národního kola soutěže Zlatý erb 2015 - „Nejlepší turistická prezentace“, cena ministryně pro místní rozvoj
 ▪ 1. místo krajského kola soutěže Zlatý erb 2017 – nejlepší elektronická služba (audiovizuální průvodce SmartGuide)
 ▪ 3. místo národního kola soutěže Zlatý erb 2017 - „Nejlepší turistická prezentace“, cena ministryně pro místní rozvoj
 ▪ 1. místo krajského kola soutěže Zlatý erb 2018 - nejlepší elektronická služba (newsletter)
 ▪ 2. místo národního kola Zlatý erb 2018 v kategorii - „Nejlepší turistická prezentace“, cena ministryně pro místní rozvoj
 ▪ 1. místo krajského kola Zlatý erb 2020 - nejlepší elektronická služba (kalendář akcí)
 ▪ 1. místo národního kola soutěže Zlatý erb 2020 - „Nejlepší turistická prezentace“, cena ministryně pro místní rozvoj
 ▪ 1. místo národního kola soutěže Zlatý erb 2022 - „Nejlepší turistická prezentace“, cena místopředsedy vlády pro digitalizaci

Metodické pokyny pro hodnocení této soutěže byly vypracovány ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR celou soutěž oficiálně zaštítilo a aktivně se podílelo na koncepci i hodnocení jedné z populárních kategorií – Ceny 
ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, kde mimo obcí, měst, regionů, krajů soutěžily i certifikované 
organizace destinačního managementu.
K úspěšnému průběhu realizace i hodnocení této kategorie výrazně přispěla agentura CzechTourism. Další záštity soutěži 
poskytly Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Sdružení tajem-
níků městských a obecních úřadů ČR. Hlavním partnerem soutěže byla společnost GORDIC.

zdroj: Kancelář Senátu
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Letos na podzim v Mariánkách!

Na podzim jsou Mariánské Lázně plné barev, vůní, veselé nálady a pulsující energie. Pokud ještě 
nevíte, kam vyrazit v září a říjnu na výlet, prodloužený víkend nebo na podzimní dovolenou, 
Mariánky jsou tou pravou volbou. 

pro nadcházející zimní měsíce. Výdej 
energie pak můžete zase doplnit ná-
vštěvou oblíbeného lázeňského Food 
Festivalu, svátku jídla, pití a skvělé 
zábavy pro malé i velké (24.–25.9.). 
Během mezinárodního folklórního 
festivalu Mariánský podzim (15.–
18. 9.) je město plné tanečníků v kro-
jích, hudby, tance, ale i ochutnávek 
krajových specialit, vína a stylového 
jarmarku. Nejzajímavější a obvykle 
nepřístupné památky můžete navští-
vit v rámci Dnů evropského dědic-
tví (10.–18.9.). S babím létem se mů-
žete rozloučit na vrchu Krakonoš o 

víkendu 24.9. Návštěvníky čeká bohatý 
program, akce pro děti, stylová hudba 
a večerní zábava. 
Sklizeň jablek a konec sezóny si Mari-
ánské Lázně připomínají Lázeňským 
festivalem jablek (9.10.). Vůně skoři-
ce zaplní kolonádu a účastníci mohou 
ochutnat jablečné speciality a dozvědět 
se zajímavosti z ovocnářství. Připrave-
ny jsou řemeslné dílny pro děti i dospě-
lé, jarmark a výstava ovoce. Celý festival 
podbarvuje hudební produkce Zpívající 
fontány i přizvaných kapel.

Využijte třeba poslední zářijový týden, 
kdy se můžeme těšit na příjemný den 
volna uprostřed pracovního týdne, 
protože Den české státnosti slavený 
28. září vychází letos na středu. Počasí 
v této době bývá ještě laskavé, proto 
se určitě vypravte na Svatováclavské 
troubení na Kladské (28.9.).
Jestli se vám však hodí dřívější termín, 
a navíc jste milovníci nordic walking 
holí a přírody, nevynechejte oblíbený 
pochod Krok ke zdraví (3.9.) vhodný 
pro všechny věkové kategorie. Nádher-
né podzimní scenérie a úžasný horský 
vzduch vám dodají potřebnou energii 

LETOS
N A  P O D Z I M

V MARIÁNKÁCH
www.marianskelazne.cz



Areál zámku Valeč na Karlovarsku 
tvoří ojedinělou ukázku vrcholně 
barokního stavitelství a krajinného 
urbanismu. V zámeckém parku mů-
žete obdivovat Teatron, letohrádek, 
skleník a sochy M. B. Brauna. Navští-
vit můžete dvě audiovizuální expozi-
ce. Zpestřením jsou víkendové noční 
prohlídky s lucernou.

Areál nabízí prohlídky interiérů zámku 
a nedávno otevřeného lapidária soch 
Matyáše Bernarda Brauna. V zámku se 
nejedná o klasickou expozici, ale o stav 
objektu po částečné obnově. Množství 
obnažených konstrukcí vám více při-
blíží stavební historii objektu. Nebu-
dete ochuzeni ani o část zrestaurova-
ných interiérů – především o Braunův 
sál s barokní výzdobou. Naprostou 
raritou je pak audiovizuální expozi-
ce zachráněných gotických fresek z 

Už jste navštívili?
doupovského kostela sv. Wolfganga. 
Návštěvu zámeckých interiérů obo-
hacují výstavy současného umění.  

Zachráněné gotické fresky
V roce 2021 byla otevřena expozi-
ce zachráněných fresek z doupov-
ského kostela sv. Wolfganga. Fresky 
jsou vystaveny v citlivé instalaci se 
scénickým nasvícením a zvukem.  
  
"Braunárium", sochy Matyáše Brauna
V objektu bývalé zámecké kovár-
ny vzniklo v roce 2020 lapidári-
um pro sochy, které měří od 195 
do 300 centimetrů. Sochy postav 
řecké mytologie vytvořil Matyáš 
Braun pro Valeč kolem roku 1735. 
Expozice je audiovizuální – so-
chy doplňují světelné a zvukové 
efekty a návštěvníci si mohou vo-
lit z několika scénických režimů.   

www.marianskelazne.cz 9

Barokní skvosty Matyáše Bernarda Brauna  
na zámku Valeč

Zámecký park
Zámecký park býval jednou z nejkrás-
nějších barokních zahrad v Čechách, 
kterou zdobily sochy z dílny Matyáše B. 
Brauna představující alegorie vlastnos-
tí a postavy z řecké mytologie a desítky 
terakotových soch. Řada soch se do-
chovala do dnešních dní. V zámeckém 
parku lze najít řadu dalších zajímavos-
tí, a to nejen  skleník s vysokou kopulí 
a podélnou lodí, nebo budovy kovárny, 
ale především teatron. Park je celoroč-
ně přístupný a vstupné je dobrovolné.

zdroj: kudyznudy.cz

Užitečné informace
V infocentru zakoupíte vstupenky do zámku 
(bez průvodce, k dispozici je průvodcovský 
text). 
V areálu zámku je také dostupné ubytování. 
Celkem je na zámku k dispozici 15 lůžek 
v 1. patře správní budovy. K pronájmu je 
i sál správní budovy a přilehlé prostory. 
Pro svatby je připraven variabilní balíček, 
ve kterém je možné najít např. pronájem 
velkého šapito. 
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Tipy na akce

Provozní doba
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

10.9.2022 19:30
Městské divadlo

GIN GAME
S hlavními hrdiny příběhu se sezna-
mujeme ve chvíli, kdy si v domově 
seniorů oba připadají stejně jako pro 
nepotřebnost odložené věci v bazaru.

Účinkují: 
Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko

více informací ZDE

15.9.2022 – 18.9.2022
Mariánské Lázně

MARIÁNSKÝ PODZIM 2022
Mezinárodní folklórní festival -  
18. ročník

více informací ZDE

10.9.2022– 18.9.2022
Mariánské Lázně

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V průběhu těchto dní bude možné na-
vštívit přihlášené památky za snížené 
vstupné, ale i zcela zdarma. 

více informací ZDE

18.9.2022 19:30
Městské divadlo

NA POSLEDNÍ CHVÍLI
divadelní předplatné podzim 2022,  
1. titul

S anglickým humorem řeší povedený 
tatínek malér s dospívajícími dětmi.

více informací ZDE

28.9.2022 19:30
Společenský dům Casino

SVATÝ VÁCLAV S VÁCLAVEM 
HUDEČKEM A EVOU HUDEČ-
KOVOU
Slavnostní večer s hudbou a mluve-
ným slovem

více informací ZDE

24.9.2022 – 25.9.2022
Správa CHKO Slavkovský les

VÝSTAVA HUB  
v Mariánských Lázních
Tradiční víkendová výstava čerstvě 
utržených hub z našeho i okolních 
regionů.

více informací ZDE

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
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/noc-boje-10/4737/?dateId=24386
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/noc-boje-10/4737/?dateId=24386


Tajemství smrti čt 08.09. 2022, 15:30 130,-
Theoroda Lessinga
Prohlídka zaměřená na historii židovské komunity v ML.

Po stopách slavných čt 29.09. 2022, 15:30 130,-
návštěvníků II.
Vydejte se po stopách slavných návštěvníků Mariánských Lázní.

Božský J. W. von Goethe so 24.09. 2022, 13:30 130,-
Vstupte do přírodních scenérií, které na procházkách navštívil J. W. von Goethe

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.
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.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZDARMAS
KARTOU

ZÁŘÍ 2022

TEMATICKÉ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

Prohlídka města čt 15.09. 2022, 15:30 130,-
aneb síla přírodních léčivých zdrojů
Poznejte využití pramenů a lázeňských procedur.

Prohlídka centra města so 03.09. 2022, 15:30 130,-
Poznejte ty nejvýznamnější místa Mariánských Lázní.

Zašlá sláva odborářské rekreace čt 22.09. 2022, 15:30 130,-
aneb lázně patří pracujícím
Nostalgické putování po někdejších zotavovnách ROH.

Slavná milostná setkání so 10.09. 2022, 15:30 130,-
Prohlídka zaměřená na historky o slavných zamilovaných párech.

Po stopách spisovatelů aneb čt 01.09. 2022, 15:30 130,-
mariánskolázeňská múza
Po stopách nejslavnějších spisovatelů, kteří navštívili místní lázně.







#POŘÁDÁ *UTOMAT
SPOLU S MÍSTNÍMI

Záštitu nad akcí 
převzal primátor 
hlavního města 
Prahy Zdeněk Hřib

PARTNEŘI MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ  PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ  PARTNER LOKÁLNÍ  PARTNEŘI

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Zažít tržnici jinak

• KNIŽNÍ SWAP A TVORBA RÝMOVAČEK
• TANEČNÍ VYSTOUPENÍ A LEKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
• THE POLAR OPPOSITES – KONCERT/ALTERNATIVE-PUNK/ML
• STEVEN´S – KONCERT/ROCK-BLUES/KARLOVARSKÝ KRAJ
• VÝTVARNÁ DÍLNA, SOUSEDSKÁ BESEDA
• …A MNOHO DALŠÍHO!






