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20. narozeniny LiSu
Jana Benešová a Václav Franc
Ač to pro zakládajícího člena zní neuvěřitelně, je to pravda. LiS (Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně) píše, vydává,
vystupuje a schází se již dvacet let. Vznikl z iniciativy tehdy Okresní knihovny v Jičíně v dubnu roku 1990 (tenkrát to byl literární kroužek).
V pátek 13. dubna 1990 vyšel v tehdejších okresních novinách Předvoj článek, kterým byli do Okresní knihovny v Jičíně zváni všichni
příznivci literatury, kteří dosud svoje výtvory tají v šuplíku. První setkání se uskutečnilo ve středu 24. dubna 1990. Toto datum má v
rodném listě zapsán LiS.
Dvacet let je v lidském životě jedna generace, nakonec dnes k nám přicházejí mladí autoři či autorky, kteří v době vzniku spolku ještě
nechodili do školy, ale spolek je živý organismus, v jeho fungování nastává řada vývojových změn, lidé přicházejí a odcházejí, mění se i
pohledy na řadu věcí, rozvíjí se technika. Jestliže jsme na počátku činnosti chtěli prostřednictvím spolku získávat informace, scházet se
s lidmi činnými ve všech oblastech literatury a v neposlední řadě společně vytvářet možnost publikování ve sbornících, tak po dvaceti
letech se situace změnila. S rozvojem techniky (kopírky, tiskárny, internet) není dnes problém připravit si k vydání třeba sbírku poezie a
vydat ji v samizdatu během pár dnů či týdnů. Informace o soutěžích, dalších aktivitách nebo třeba přímo publikování na internetových
literárních portálech, to je už dnes naprostá samozřejmost. A přesto LiS nezanikl.
Spolek za dobu své existence vydal pět almanachů a jeden sborník. Pro informace ze světa LiSu a amatérské literární tvorby vydává
Kobru a od roku 2002 ČAJ pro dobrou pohodu (Časopis autorů Jičínska). Založil edici Profily, ve které vycházejí samizdatové brožurky
s tvorbou členů i příznivců. Jednotliví členové spolku se úspěšně zúčastňují literárních soutěží, vydávají svá díla ve své režii i
v kamenných nakladatelstvích. Dva jsou členy Obce spisovatelů.
Již roky spolupracuje s místní organizací pro nevidomé, pořádá pro její členy autorská čtení a zve je na své akce. Vyvrcholením této
spolupráce bylo vydání zvukové knihy na CD jednoho ze zakládajících členů LiS Václava France s názvem „František“.
Spolek pořádá besedy se spisovateli, na které zve i veřejnost. Významné je zapojení do Dnů poezie. Každý rok tak vzniká
nezapomenutelný pořad. Naposledy to byl pořad v jičínské knihovně Kamenná holka v listopadu 2009. Snad největší úspěch
zaznamenalo vystoupení „Pracovní den Vladimíra Vaška na poštovním úřadě v Místku aneb Přijde den!“ z roku 2006. Dočkalo se řady
repríz v okolí Jičína a scénář dokonce převzal Literární klub Petra Bezruče z Frýdku-Místku, který s pořadem již několikrát úspěšně
vystoupil.
Protože máme být na co pyšní a protože je co slavit, v letošním roce jsme si dárků nadělili hned několik. Bylo to slavnostní setkání
bývalých a současných členů spolku v dubnu, výstava k 20. výročí, Jičínské poetické jaro a sborník.
Jičínské poetické jaro jako mezinárodní setkání literárních spolků a klubů jsme uspořádali již po třetí. Tentokrát 21. – 23. května. Do
knihovny se sjela téměř třicítka hostů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska. Proto také při zahájení zněly hymny. Během tří dnů se spolky
a jednotlivci představili, předali si své materiály a hlavně vyprávěli, jak je to s vydáváním a psaním u každého z nich. My jsme se
samozřejmě pochlubili naším výročím, každý dostal dárek, a to nový sborník „Dvacet let Literárního spolku v Jičíně“. Sobotní dopoledne
bylo kromě oficiálního představení věnováno povídání o Jičíně a seznámení všech s Prachovskými skalami, kam jsme se po obědě vydali
přednášet. Každý si mohl vybrat nejprve podle mapy to správné místo k přednesu své tvorby a pak se u příslušné skály zastavit a
předčítat. Párkrát nás pozlobil déšť, ale nijak to našemu čtení na kráse neubralo. Když nastal liják největší, četlo se, k údivu řidiče,
v autobusu.
Setkání pokračovalo i v sobotu večer a opět se mísila čeština se slovenštinou a polštinou. Rozuměli jsme si celkem dobře, a pokud ne,
stačilo zopakovat, vysvětlit. Smutně jsme se loučili po nedělní snídani a s některými po dopolední procházce Jičínem.
Akci formou grantu podpořilo město Jičín a několik sponzorů – ať finančně či materiálně. Zaslouží si velké poděkování. Záštitu velice
příjemně převzali pánové Ing. Oldřich Vlasák, europoslanec, a MVDr. Jiří Liška, místopředseda senátu.
Díky práci knihovnic a členů LiSu a díky nadšení pro věc a také milým hostům se podařilo velmi kvalitně navázat na předchozí dva
ročníky i na setkávání básníků v jiných částech Čech i na Slovensku a tak završit oslavy významného jubilea společenství lidí, kteří si
mají co říct a kteří se zcela přirozeně sdružují právě v knihovně...
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