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Přijď nám pomoci naplnit 

kurník vajíčky  
Nakresli vajíčko, kraslici, pomlázku a přijď jí pověsit   

na náš kurník. 

                       Vyfoť se se svým výrobkem, který věšíš                                                  

na náš kurník a fotku pošli                                                             

na WhatsApp 778735465 nebo na email 

marianskolazensko.map@seznam.cz 

                 Přijď si zahrát velikonoční doplňovačku.  

Kam: Lesní pramen Mariánské Lázně 

V období 27.3. – 5.4.2021 
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INFOCENTRUM Mariánské Lázně  

 
Zažijte netradiční formu zábavného vzdělávání a vyrazte po stopách spisovatelů v Mariánských 

Lázních!  

Na místech, kde pobývali, léčili se a tvořili svá díla slavní čeští i zahraniční spisovatelé naleznete 

celkem 11 panelů. Dozvíte se tak nejen, kde to měli slavní autoři v Mariánských Lázních rádi, ale 

také se něco přiučíte o jejich díle. A nebojte se, nechybí ani zajímavé perličky ze soukromého 

života.  

Vyberte si ze tří kategorií kvízů pro: 

ZŠ (2. stupeň) 

SŠ nebo 

Širokou veřejnost literárních fajnšmekrů 

 https://www.marianskelazne.cz/stezka-spisovatelu/ 
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GEOCACHING V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH  

Dnes bychom vás rádi seznámili s první částí hledačské série "Mariánskolázeňské kostely", díky 

které budete moci objevit všechny svatostánky v našem městě a třeba se i něco přiučíte.  

Naše putování začneme u pravoslavného Chrámu sv. Vladimíra, ve kterém se nachází jeden z 

nejkrásnějších ikonostasů v Česku. Kdo si pozorně přečte nápovědu, určitě první kešku bez 

problému najde.  

https://www.geocaching.com/.../GC496B1_m-l-kostely... 

Nikoho určitě nepřekvapí, že naší další zastávkou bude kostel Anglikánský. Od pravoslavného 

kostela je to k němu, jak se říká, co by kamenem dohodil. Největšího věhlasu se kostel dočkal při 

pobytech anglického krále Edwarda VII. Dnes kaple slouží jako obřadní síň.  

https://www.geocaching.com/.../GC496C1_m-l-kostely... 

Naše posední stanoviště se nachází na nedalekém Mírové náměstí, kde můžeme spatřit 

Evangelický kostel. Na první pohled si ho nemusíte všimnout, věříme ale, že na ten druhý už tento 

kostelík nepřehlédnete.  

https://www.geocaching.com/.../GC496BK_m-l-kostely... 

Našli jste dnes všechny ukryté keše? A jak se těšíte na pokračování hledačského dobrodružství 

https://www.marianskelazne.cz/stezka-spisovatelu/?fbclid=IwAR0ZNsQ3I2Y9scUpod5nR91iCaVnqZTLRuii5ZUwMk0kDRi-VBZSIBIrcbA
https://www.geocaching.com/
https://www.geocaching.com/geocache/GC496B1_m-l-kostely-pravoslavny-chram-svateho-vladimira?guid=cf410ef6-032b-4b5a-93d7-eae3c0d89d1c&fbclid=IwAR1CS-itu8pTaFDzR4-MaLKb2znhCM5zjX3S-qnKdl_k-DgWB_o28iaZaeg
https://www.geocaching.com/geocache/GC496C1_m-l-kostely-anglikansky-kostel?guid=29e4cb07-a955-4df6-86ba-05d9076f7b26&fbclid=IwAR32Dx4qsiWRpFpEDWgxu1wUNzodh9fUMnW3zdLA5GJXf_VMCgjreFymb6I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Fgeocache%2FGC496BK_m-l-kostely-evangelicky-kostel%3Fguid%3D9cf3e628-f6f6-4f38-ad78-0d6979a3909d%26fbclid%3DIwAR1KVCTp6kKWU6r9xkR9SfE_mL4WX6Gz2Q3kjrTnOeyn-2qzFrhSWnOcIXQ&h=AT1h96tyrXTsAYiH0T3AugjAei3--xJ0DsneIgDkvwtL3OoxU5vs2p58fqmp-bT_JI9UvMzlcSYwtIRI-385l-CWQQx6oWudQrAMuKPE4OsH46K9GZjxlNPTVKl3DQjLKbl2&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0nGWKUmOkixLf7KHh01BcwRvlu7VEzkOIrxiSMqIcyoOJUavi5xxIck7sXFph3WQuAkyPLxtQ_TE-CjjbS3RGnZ66PSloYKAlr6HDGEcAGt12WCVTx4WAw9eTwaqrJV8H5mcifJV8O6zaufctKlarG2bGwRAX1azPSDJy_gPQhc7o
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1. LÁZEŇSKÉ KUFROVÁNÍ 

Připravili jsme pro Vás novou městskou hru malé Lázeňské kufrování - bloudění po našem městě. 

Kolikrát jsme se již procházeli po městě, o kterém si myslíme, že o něm víme všechno. Naše 

kufrování Vám nabízí podívat se na věci, které denně míjíme, trochu jiným pohledem. Cílem je 

správně odpovědět na 25 otázek, které se nedají jen tak vygooglovat, ale je potřeba popisované 

místo najít a správně odpovědět. Otázky a formulář na odpovědí si můžete stáhnout zde jako 

obrázky k tisku. 

Na naší hře je skvělé, že je jedno kolik je Vám let, jak dlouho zde žijete, nebo kolik toho o městě 

víte a stačí Vám na ni jedno odpoledne! 

Své odpovědi vhoďte s kontaktními údaji (jméno, telefon, e-mail) do poštovní schránky 

městského muzea. Naše pracovnice vyhodnotí správnost odpovědí a zašlou Vám vyhodnocení. 

Jednou týdně vylosujeme pět výherců, kteří obdrží série reprintů historických pohlednic 

Mariánských Lázní a jeden z nich pak výtisk Felbingerovy kroniky. Držíme palce! 

První kolo Lázeňského kufrování bude trvat do velikonočního pondělí 5. dubna. Poslední 

vyhodnocení pak proběhne v úterý 6. 4. Pokd Vás tato soutěž bude bavit připravíme na další 

měsíc nové otázky.  

Otázky v pdf ke stažení zde:  

http://muzeum-ml.cz/.../2021/03/Lazenske-kufrovani-2021.pdf 

 

 

 

 

 

http://muzeum-ml.cz/
http://muzeum-ml.cz/wp-content/uploads/2021/03/Lazenske-kufrovani-2021.pdf?fbclid=IwAR3GZs2FXG7WWz0K93zbR6rCHMJaAl3gqAORiB4HOqO7g4CNe14Z_ON3CEc

