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Knižní lázně zvou na víkendový knižní jarmark na Hlavní kolonádě Mariánek,
setkání s Vladimírem Páralem, Vojtěchem Maškem či Antonií Formanovou

Knihy, divadlo, koncerty, autorská čtení, dílny či Pecha Kucha Night oživí Mariánské Lázně

Spisovatel Jaroslav Rudiš na loňském ročníku Knižních lázní představil překlad románu
Winterbergova poslední cesta

Knižní lázně nabídnou ve svém třetím ročníku rozšířený kulturní program od pátku 29. července a
především víkendový knižní jarmark přímo na Hlavní lázeňské kolonádě v Mariánských
Lázních. Slavnostní páteční Předvečer Knižních lázní se bude konat od 19 hodin na kolonádě
Lesního mlýna. V posledním červencovém víkendu 30. a 31. července se do Mariánských Lázní
sjede řada osobností knižního světa, mezi nimi i spoluautor Českým lvem oceněného scénáře filmu
Okupace a tvůrce komiksů Vojtěch Mašek, spisovatel Vladimír Páral nebo herečka Antonie
Formanová. Součástí programu bude i kultovní Pecha Kucha Night s osobnostmi z knižního světa.

Nejen kvalitní knihy a nové tituly více než třiceti malých nakladatelů a knihkupců, ale i koncerty,
autorská čtení, divadlo nebo tvořivé dílny pro děti nabídnou letošní Knižní lázně. V rámci
pátečního slavnostního zahájení bude vyhlášen výherce celorepublikové soutěže o Čtenářský pobyt.
Organizátoři oznámili už v květnu soutěž o pobyt spojený s četbou minimálně jedné knihy v klidném
lázeňském prostředí. Cílem je poukázat na blahodárný vliv četby na duševní zdraví, navíc ve zdravém
prostředí lázní, do soutěže organizované společně s Institutem lázeňství a balneologie se letos
přihlásilo na 150 zájemců. Vybraný účastník stráví počínaje Knižními lázněmi jeden týden v Hvězda -
Ensana Health Spa hotel.

Dva týdny v Mariánských Lázních stráví na jiném rezidenčním pobytu pořádaným společně s Goethe
– Institutem Česká republika Lena Dorn, německá překladatelka a autorka, oceněná za překlad
knihy Davida Böhma A jako Antarktida: Pohled z druhé strany. „Porozumění či snahu o něj
považujeme za důležitý předpoklad ke komunikaci. Velmi si vážíme práce překladatelů, kteří nám
právě k porozumění výrazně pomáhají. Účast překladatelky a slavistky Leny Dorn na letošních
Knižních lázní zapadá do našeho letošního konceptu akce, kterou pořádáme ve znamení porozumění,
respektu a obdivu k rozmanitosti,“ řekla organizátorka Klára Khine.

Novinkou letošního programu je pilotní ročník Letní školy psaní pro začínající autory a autorky, tu
pořádají Knižní lázně a společnost Mattoni 1873 se značkou Magnesia. Lekce Autorská laboratoř se
ujme básník, překladatel, držitel Ceny Jiřího Ortena a dvou cen Magnesia Litera Radek Malý,



redaktorka z nakladatelství Paseka Barbora Klimtová poskytne „návod“ Jak dostat rukopis do
nakladatelství a téma (sebe)propagace přiblíží Jakub Pavlovský, knižní influencer a moderátor
pořadu Záložka.

Pozvání na knižní vydání Pecha Kucha Night organizované se spolkem Švihák přijali výtvarník
Michal Škapa, grafička Jana Vahalíková nebo ilustrátor Jan Šrámek. Kolonádu rozezní svým hlasem
zpěvačka Lucia Piussi i vítězka soutěže The Voice Česko Slovensko 2019 Annamária d'Almeida.
Třetím z ambasadorů letošního ročníku svátku knih v Mariánských Lázních je kromě Vojtěcha Maška
a Antonie Formanové spisovatel a držitel Ceny Jiřího Ortena a dvou cen Magnesia Litera Marek
Šindelka. Většina programu Knižních lázní je zdarma a volně přístupná široké veřejnosti, vstup na
Předvečer Knižních lázní a Pecha Kucha Night je 150 korun.

Za Knižními lázněmi stojí Klára Khine, která se podílí i na tradičním svátku knihomolů Knihex a
provozuje pražské Letní kino Kinská, ve spolupráci se spolkem Švihák. Autory festivalového vizuálu
jsou výtvarníci David Černý 85 a Michal Škapa. Více na www.kniznilazne.cz.

Celý projekt se koná za podpory města Mariánské Lázně, Ministerstva Kultury ČR, Státního
fondu kultury, Karlovarského kraje a pod záštitou starosty města Mariánské Lázně a hejtmana
Karlovarského kraje. Čtenářský pobyt je pořádán ve spolupráci s Ensana Health Spa Hotels.
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