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Nakladatelé opět přijeli do Mariánských Lázní, lázeňský trojúhelník hostil účastníky
Čtenářského pobytu Knižních lázní

Na přelomu července a srpna se v Mariánských Lázních uskutečnil 2. ročník festivalu Knižní lázně. I
letos se jarmark malých nakladatelů a celý doprovodný program odehrál na kolonádě
Ferdinandova pramene, zatímco zahajovací předvečer Knižních lázní spolu s koncertem kapely
Noisy Pots hostil Lesní mlýn. Pozvání přijali také ambasadoři herečka Anna Polívková a spisovatel
Jaroslav Rudiš.

Slavnostní zahájení Knižních lázní uvedl čtením ze své chystané knihy Winterbergova poslední cesta
spisovatel a scenárista Jaroslav Rudiš. Během večera organizátoři představili program i jednotlivé
účastníky knižního jarmarku, Anna Polívková a Jaroslav Rudiš vyhlásili tři výherce Čtenářských
pobytů. Start Knižních lázní proběhl za účasti starosty města Mariánské Lázně Martina Kaliny. Večer
vyvrcholil koncertem a světelným vystoupením Noisy Pots.

Nedělního jarmarku se zúčastnila dvacítka nakladatelů s lokálním i celorepublikovým
zastoupením, knihkupců či autorů. Součástí jarmarku byl bohatý doprovodný program, který nabídl
čtení, pozvánky nakladatelů, odbornou diskuzi, výstavu, rukodělné dílny nebo dětskou
výtvarnou soutěž. Občerstvení pomohl zajistit sokolovský spolek Dolmen usilující o inkluzi lidí s
mentálním postižením a tečkou za celou akcí byl koncert muzikantky Báry Zmekové a její kapely.

V neděli 1. srpna byl zahájen Čtenářský pobyt, který vznikl jako reakce na celospolečenskou náladu
v době lockdownů a jehož hlavní myšlenkou je podpora duševního a fyzického zdraví, tedy propojení
četby knih, jakožto nositelů příběhů, vědomostí a široké slovní zásoby, a kultivovaného prostředí
lázeňských měst. Tři účastnice, které se do výzvy přihlásily s velmi silným osobním příběhem, již
absolvovaly týden Čtenářského pobytu. Paní Petra se z pobytu v Karlových Varech svěřila: “Nejsem
nijak dojímavý typ, ale při vstupu do pokoje a pohledu z oken mi vyhrkly slzy. Nevím, jak poděkovat za
sebe i za maminku. Zvláště pro ni, při její diagnóze, to má ještě úplně jiný rozměr.” Na pobyt si sebou
vzala knihu od Jaroslava Rudiše Český ráj. Paní Hana strávila svůj pobyt spokojeně a přemýšlivě ve
Františkových Lázních, kde  přečetla knihu Mistr Eckhart, Slovo věčnosti od nakladatelství Malvern a
čas trávila v klidu procházkami. Slečna Karolína poznává Mariánské Lázně: “I když se musí všude
dodržovat covid opatření, všichni se tu maximálně snaží zachovat pohodovou lázeňskou atmosféru.
Mohu konečně zpomalit, být tady a teď, pečovat o sebe, vnímat krásu přírody, hodiny si nerušeně číst,
vnímat autenticitu města, koupat se v historických Římských lázní.”

Organizátoři věří, že Čtenářské pobyty mají význam a plánují je i v příštím ročníku během léta:
“Děkujeme všem partnerům, bez kterých by to letos nebylo tak pěkné. Příští ročník se uskuteční opět
poslední červencový víkend a to od 29. do 31. 7. 2022, snad již se zahraniční účastí,” dodala
zakladatelka Knižních lázní Klára Khine. Více informací na www.kniznilazne.cz. 
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