
 
Literární marmeláda a mariánskolázeňský zázrak 

 

Mariánské Lázně – 7. června 2016 – V neděli 12. června od 12.00 do 16.00 hod. se 

v Mariánských Lázních bude konat hudebně-literární festival Literární marmeláda – ČR. 

Festival proběhne vedle pavilonu Lesní pramen blízko známé bukové aleje, po níž se kdysi 

rádi procházeli ruští spisovatelé, kteří tu hledali inspiraci. Patří mezi ně například Ivan 

Turgeněv, Ivan Gončarov, Nikolaj Leskov, Maxim Gorkij a mnoho dalších. 

 

Jak je známo, Ivan Gončarov poprvé jel do lázní v neklidné a chmurné náladě a vezl si 

s sebou náčrty románu o mimořádně líném statkáři Oblomovovi. Na tomto románu spisovatel 

pracoval téměř deset let a stále se mu jej nedařilo dokončit. Ke konci pobytu v Mariánských 

Lázních, který trval měsíc a půl, byl z Gončarova naprosto jiný člověk. Stal se znovu mladý, 

zdravý a veselý. Nejdůležitější však bylo, že tu načerpal energii, díky níž jeho román 

Oblomov dostal svou definitivní podobu a přinesl autorovi světovou slávu. Do dějin ruské 

literatury se tento neuvěřitelný případ zapsal jako mariánskolázeňský zázrak. 

Organizátoři festivalu se také pokusí uvařit nejoblíbenější jahodovou zavařeninu Ivana 

Turgeněva na bázi růžové vody podle starodávného receptu jeho rodiny. Všichni hosté si 

budou moct odnést s sebou domů jako dárek sklenici této čerstvé zavařeniny.  

Slovanský folklorní sbor uvede staré ruské romance. Básně ruských básníků budou recitovat 

básnířky Ljudmila Svirská a Olga Belovová. 

Festival proběhne za podpory Národní ceny Ruské federace Stříbrný lukostřelec, Rossijskoj 

gazety a ceny Stříbrný lukostřelec – ČR. Čestnými hosty festivalu budou starosta 

Mariánských lázní Petr Třešňák, vedoucí Ruského střediska vědy a kultury v Praze Leonid 

Gamza a Generální konzul Ruské federace pro Karlovy Vary Michail Leděněv. Generálním 

partnerem festivalu je cestovní kancelář VISTA. 

 

Ilustrační fotografie najdete volně ke stažení zde: 

http://www.xdisk.cz/cs/download.php?id=12DE818B1 

  

O Mariánských Lázních 

Mariánské Lázně, to jsou nádherné lázeňské parky, romantické kolonády a půvabné 

pavilony, příjemné kavárny a útulné hotely. Mariánské Lázně leží uprostřed překrásné a 

neporušené přírody chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Díky svému čistému prostředí 

mají statut tzv. klimatických lázní, tedy už jen pobyt na zdejším vzduchu je zdraví prospěšný. 

Město obdařené léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou, kterou si každý rok 

přijíždějí vychutnat tisíce návštěvníků. Místo, ve kterém se potkává historie s moderními 

způsoby, jak příjemně strávit dovolenou – lázeňským odpočinkem, ale také aktivně sportem, 

vycházkami nebo kulturním programem. Dominantou města je vedle lázeňských 

parků kolonáda se vznosnou litinovou konstrukcí a dřevěným kazetovým stropem. 

Nepřehlédnutelnou součástí lázeňské promenády je slavná Zpívající fontána, která každou 

lichou hodinu hraje jednu z mnoha slavných skladeb ze svého repertoáru. Ve večerních 

hodinách zážitek umocňuje efektní barevné nasvícení. Překrásnou přírodu Slavkovského 

lesa a okolí Mariánských Lázní lze nejlépe poznat při turistice, Nordic Walkingu nebo 

http://www.xdisk.cz/cs/download.php?id=12DE818B1
http://www.marianskelazne.cz/volny-cas-vylety-a-sport/turistika-parky-a-sportovni-moznosti/parky-a-hriste
http://www.marianskelazne.cz/marianske-lazne/foto-a-video-galerie/fotogalerie/volny-cas
http://www.marianskelazne.cz/marianske-lazne/vyznamna-mista-a-pamatky/kolonada
http://www.marianskelazne.cz/marianske-lazne/zpivajici-fontana


 
cyklistických vyjížďkách. Golfisté si mohou vychutnat hru na nejstarším hřišti u nás –

 osmnáctijamkovém hřišti Royal Golf Clubu Mariánské Lázně, oceněném titulem britské 

královny Alžběty II. V zimní sezóně je město rájem pro lyžaře. V okolí města je upraveno 

přibližně - 60 km běžeckých stop a sjezdové tratě v areálu „Skiareál Mariánky“ dosahují 

délky 1600 metrů a nabízí terény několika stupňů obtížnosti. Ve městě a jeho okolí vyvěrá 

na sto minerálních pramenů s obsahem oxidu uhličitého a minerálních solí. Jedná se 

o studené železnaté kyselky. K pitným kúrám se využívá zejména 6 hlavních pramenů: 

Křížový, Rudolfův, Karolinin, Lesní, Ambrožův a Ferdinandův. Díky své chemické 

rozmanitosti jsou vhodné k léčbě velkého spektra nemocí a nabízejí velice pestrou indikaci - 

léčbu onemocnění ledvin a močových cest, přes potíže dýchací, pohybového aparátu, 

zažívacího traktu, poruch metabolismu, gynekologická onemocnění včetně léčby 

neplodnosti, onkologická onemocnění, po léčbu kožních či nervových onemocnění. Základní 

léčebné postupy se skládají z pitné léčby a minerálních koupelí, suchých plynových koupelí a 

injekcí. Dále se využívají tzv. peloidy, neboli bahna a rašeliny podávané po ohřátí ve formě 

zábalů a obkladů.  

Do Mariánek se dostanete velmi snadno, z Prahy cca 2 hodiny autem po dálnici D5 

(Mariánské Lázně jsou vzdálené 28 km od Exitu 128). Městem prochází železniční koridor 

Norimberk-Cheb–Plzeň-Praha–Ostrava. Ze stanice Praha hlavní nádraží jezdí 

do Mariánských Lázní vlaky přibližně každé 2 hodiny a cesta Pendolinem (2x denně) trvá jen 

něco přes 2 hodiny. 

Další informace najdete na www.marianskelazne.cz a na FB profilu  

www.facebook.com/marianskelazne.cz/. 

 

Kontakt pro média: 
Ondřej Hampl, Managing Partner 
ACCEDO Czech Republic a Slovakia Communications s.r.o. 
CZ. 110 00 Praha 1, Národní 341/23 
m.: +420 775 132 199 
ondrej.hampl@accedogroup.com  
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