
Vybraní účastníci Čtenářského pobytu

Naši výzvu k přihlášení se na Čtenářský pobyt přijalo mnoho lidí a my jsme se tak stali jejich
čtenáři. Dohromady jsme z přihlášek utvořili neskutečnou mozaiku plnou niterných osobních
příběhů a my jsme velmi vděční za otevřenost a důvěru, které se nám dostalo. Věříme, že
pobyt by si zasloužili všichni přihlášení, ale ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie,
veřejnou výzkumnou institucí zabývající se výzkumem v oblasti lázeňství, balneologie a
přírodních léčivých zdrojů jsme mohli vybrat a vybrali tři účastníky, které bude hostit
západočeský lázeňský trojúhelník - Mariánské Lázně (Nové lázně Ensana Spa & Health
hotel), Karlovy Vary (hotel Imperial) a Františkovy Lázně (hotel Metropol).

Ekonomka Petra

„V dubnu 2020 jsem se přidala ke skupině koučů, která pomáhala lidem zasaženým úzkostí
a strachem z pandemie zdarma. Donutilo mě to dokončit práci na svém webu a založit si
facebookovou stránku, kde od té doby publikuji každý týden nový příspěvek (a moc mě to
baví). Přehlídka lidských příběhů ovlivněných pandemií byla opravdu pestrá, stejně jako
postoje lidí k pandemii a vládním opatřením... Pozoruhodný byl vývoj vnímání epidemie s
postupem času, od vlny k vlně, jako když se stahuje smyčka, a to, co cítíte jako vzdálené
nebezpečí, se přibližuje na dosah. Stejně tak jsem to prožívala já, když se na podzim začaly
mezi mými přáteli objevovat první případy onemocnění. Před vánocemi onemocněli oba
rodiče. Otec (76) skončil na covid JIP ve velmi vážném stavu. Maminka (72) byla pozitivní,
ale bez příznaků. Taťka přežil a po pěti týdnech jej jako "ležáka" propustili do domácí péče.
Pro maminku tím letos v lednu začalo přetěžké období 24 hodinové péče. Snažili jsme se s
bráchou pomáhat, ale i tak největší díl péče byl na mamince. Tatínek se časem zlepšil, ale
maminka scházela doslova před očima. Nebudu to protahovat. V březnu mamince
diagnostikovali zhoubný nádor žaludku, bohužel, s masivním výsevem metastáz. Dnes je
neděle 30. května 2021. Maminku mám už dva měsíce u sebe. Prochází náročnou
chemoterapií, která zabírá. Odpoledne jedeme za taťkou do LDN do Valtic. Tak rychle se mi
změnil život. Naštěstí mám dva dospělé skvělé syny, Přemka a Česťu, o které se mohu opřít,
a tříletou "psí dcerku" Lucinku, která je nepřetržitým zdrojem rozruchu a radosti :) Do
milovaných Varů vezmu letos v létě mamku tak jako tak, pokud to jen trochu její zdraví
dovolí. Věřím, že ano. Uvědomuji si, že by to mohlo být naposled. Věřím, že není.“

Učitelka Hana

„Otevírám školní komunikační program, abych se podívala, zda došly slohové práce mých
posledních deváťáků. Již před vánočními prázdninami jsem avizovala, že tento školní rok již
opravdu ukončím práci učitelky, přičemž svoje svěřence ještě připravím a dovedu k
přijímacím zkouškám z českého jazyka na středních školách. S potěšením zjišťuji, že první
práce, úvahy na libovolně vybrané téma, už na mě čekají. Otevírám jednu z nich s názvem -
Co mě v poslední době zaujalo. Žák Tadeáš, který začal mluvit až v šesti letech, dlouhodobě
bojuje se svým hendikepem a jeho ústní i písemný projev se obvykle hemží stylistickými



chybami. Je to však velký bojovník a v pololetí jsem ho za jeho snahu i výsledky musela
odměnit chvalitebnou. Pomalu se nořím do textu a s uspokojením pokračuji. Mé zaměření na
jazykovou správnost vystřídá zájem o obsah. Nemohu věřit svým očím...Tadeáš hovoří o
zážitku z koncertu - generální zkoušky - FOK ve Smetanově síni Obecního domu, který jsme
se třídou společně navštívili 5. února, tedy těsně před tím, než udeřila pandemie. Dopolední
produkci určenou pro studenty a žáky jsem vybrala kvůli mému oblíbenci, Beethovenovi,
jehož Egmont a Osudová se mi zdály být dost dobrým argumentem pro získání náklonnosti
mých žáků. A ejhle, tady jeden z nich píše, že si doma pouští i další jeho skladby a teď v
době pandemie nejraději sonátu Měsíční svit, neboť ho uklidňuje. No řekněte, není to ta
nejlepší zpráva a povzbuzení?! Otevírám hudební kanál, pouštím Egmonta a ocitám se
znovu v téměř posvátném prostoru, kterého se dotýká věčnost.“

Studentka Karolína

„Po 20 letech jsem musela předat náš rodinný dům novým majitelům za doprovodu
insolvenčního správce , protože se rodiče dostali do těžké situace a do poslední chvíle si
nepřipouštěli, že o dům přijdeme. Ještě před předáním otec nastoupil do výkonu trestu,
mamka se zhroutila a skončila na psychiatrii. Nezajistili náhradní domov. Já se starším
bráchou jsme se museli postarat o vystěhování věcí, jejich uložení a hlavně o třetího
nejmladšího (9 let) bráchu. K tomu všemu mě čekala státní zkouška na vysoké škole stejně
jako bráchu a do toho všeho nátlak covid opatření. Bylo toho hodně! Právě knihy mi
pomáhaly tohle těžké období zvládnout a stále pomáhají ...“


