Mariánské Lázně, Vlkovice, Zádub-Závišín
Zábava pro děti v Mariánských lázních
Krakonoš, který plní přání

Starousedlíci věřili, že na hoře Podhoře sídlí duch
hory, kterému říkali Krakonoš. K uctění této legendy
postavil místní kavárník hotel Krakonoš a za ním
nechal postavit i krakonošovu sochu. Legenda praví, že duch stále plní přání, ale jen těm, kdo si je zaslouží. Pokud chcete, aby se splnilo, musíte sochu
obskákat třikrát dokola po jedné noze, pak se dotknout kouzelného opasku a přát si přání. A pak už
jen věřte, že vás Krakonoš vyslyší a přání vám splní.

Lanovka a dančí obora „Hvozd“

Při procházce nad Mariánkami se určitě zastavte
u malé obory. Ta je plná krásných daňků, kteří
k vám rádi přijdou, když pro ně budete mít odměnu. Nejraději mají čerstvá jablíčka.

Park plný hradů a zámků – Boheminium

Chcete si připadat jako obři, kteří se dívají na svět
z ohromné výšky a pár kroky přejdou celé Česko?
Pokud ano, projděte se parkem miniatur. Najdete
zde Karlštejn, Křivoklát, letiště Ruzyně nebo známý
český minaret.

Romantická rozhledna Hamelika

Mariánské Lázně jsou mladým městem a nemají svůj vlastní
hrad ani zámek. Jediné, co se hradu podobá, je hradní ruina
s rozhlednou zvaná Hamelika, ze které je krásný výhled na lázeňské centrum.

Park Prelát

Když se budete chtít zabavit, rozhodně si nenechejte ujít dětský park Prelát. Čeká tu na vás spousta prolézaček, vodní mlýnky a přehrady, osvěžit se tu můžete Prelátovým pramenem.
Ten nese označení podle církevní hodnosti užívané v nedalekém Tepelském klášteře. Připomíná nám, že Mariánské Lázně
vděčí za svůj vznik i těmto učeným mnichům, kteří se mimo
jiné také intenzivně věnovali studiu ve vlastní veliké knihovně.

Běžky, koloběžky a jiné fofr sporty

V zimě si můžete užít běžkování na zasněženém golfovém hřišti. Mariánky mají i své malé sjezdovky
a každou zimu se zde koná závod ve snowboardingu. V meziválečném období zde byla i bobová dráha. Místy, kudy vedla, se dnes můžete projet na koloběžkách, které vyvezete na kopec lanovkou.

Legenda o „olympijské“ zastávce

Mezi první a druhou světovou válkou se Mariánské
lázně opět staly světoznámou lázeňskou metropolí
a sjížděla se sem smetánka ze všech koutů světa.
Pro lázeňské hosty bylo třeba vymýšlet různé kratochvíle. V zimě mohli bruslit, lyžovat a dokonce byla
postavena i bobová dráha.
Psal se rok 1936. Toho roku byly v Garmisch-Partenkirchenu zimní olympijské hry. S ohromnou slávou
vyrážel z mariánskolázeňského nádraží tým bobistů, kteří trénovali na místní bobové dráze ve volném
čase po práci. Světová konkurence byla však výtečná a místní bobisté skončili jako poslední.
Při návratu vlakem se styděli. Báli se, jestli je vůbec bude na Mariánskolázeňském nádraží někdo čekat
a pokud ano, jestli nedostanou vyhubováno. Proto se rozhodli vystoupit o zastávku dříve, tedy ve Valech, a těch pár kilometrů domů dojít pěšky. Od té doby se žádný bobista z Mariánských Lázní olympiády nezúčastnil, ale valské zastávce se ještě dlouho poté říkalo Olympijská.
www.marianskolazensko.info

Kvíz:
Který model památky není
v parku miniatur?

Do kterého hradu měl
nejblíže místní Krakonoš?

Ve které zemi závodili místní
bobisté?

1. hrad Loket
2. zámek Kynžvart
3. hrad a zámek Bečov

1. Úžvice
2. Kynžvart
3. Boršegrýn

1. Německo
2. Švýcarsko
3. Rakousko

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fCSu
Krakonošova socha
Park miniatur
Dančí obora Hvozd
Rozhledna Hamelika
Park Prelát

49.9726256N, 12.7199508E
49.9708419N, 12.7216997E
49.9694842N, 12.7192428E
49.9721064N, 12.7095653E
49.9587178N, 12.7172472E

Tipy pro výlet: Pro pohodlí doporučujeme vyjet autem k hotelu Krakonoš, odkud
jsou ve vzdálenosti několika stovek metrů dostupná všechna zmíněná místa kromě parku Prelát. K němu dojdete od Hameliky po naučné stezce Lázeňské Lesy
po lesních pěšinách a polní cestě, celkem 2 km. Je možno jít i s terénním kočárkem,
ale nebude to příliš pohodlné. Na Prelátu se příjemně zabavíte i na hodinu a víc.
Na památky v okolí Krakonoše doporučujeme vyhradit půl dne.
Zdroj: Archiv Mariánskolázeňska, Jitka Jakubovová, Heimatbuch Marienbad Stadt
und Land Band I.
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