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V Jičíně se sešli básníci

Jana Benešová

Poslední květnovou sobotu pozvala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spolu se spisovatelem a organizátorem 

literárního života Václavem Francem spřátelené, známé i méně známé literární spolky a kluby i jednotlivé básníky 

na celodenní setkání a básnění. Chtěli jsme tak s minimálními náklady umožnit setkání poetů a skromně navázat 

na předchozí třídenní Jičínská poetická jara a také dát podnět k dalším takovýmto akcím nejen v Jičíně.

Název „Letem světem poezie“ předurčil kulisu vystupování jednotlivých aktérů. Všech čtyřicet účastníků hned na 

začátku nastoupilo do letadla a vydalo se na let nad naším krajem a jeho okolím. Společně jsme navštívili řadu 

míst, abychom opět přistáli v Jičíně. Let to byl celkem příjemný, i když občas s mírnými turbulencemi.

První vystoupil Stanislav Kubín, který reprezentoval spolek KAL Liberec, a přednesl své pásmo „Lahodná vteřina“. 

Následovali zahraniční hosté, které doprovázela jejich překladatelka a zástupkyně předsedy Střediska 

východočeských spisovatelů a zároveň vedoucí oblasti Hradecko Věra Kopecká: Alexandr Gordon ze Lvova a 

Elźbieta Gargaĺa a Krzysztof Kobielec z Walbrzychu. Prostřídání polských veršů s českým překladem bylo 

zajímavé.

Jedno z nejvydařenějších a určitě nejvtipnější vystoupení předvedli členové Spolku přátel krásného slova Hradec 

Králové: Zuzana Hloušková, Jan Hloušek a Jaroslav Svoboda. Na ně navázal charismatický Kamil Princ 

z Nymburka, který se Spolkem úzce spolupracuje. Vtipnou prózu pak přečetl Jan Řehounek z Nymburka.

Dále se představil mělnický klub Pegas, reprezentovaný Zdenkou Líbalovou, Jindrou Lírovou, Ludvíkem Kůsem, 

Ilonou Teplohorskou a Jaroslavem Snerchem.

Věra Kopecká vystoupila podruhé a představila Středisko východočeských spisovatelů, přednesla své verše a 

uvedla vystoupení dalších členů Střediska: Věry Novotné, Dragy Zlatníkové a Marie Ungrádové.

Následovalo vystoupení, které se mi líbilo nejvíce a jevilo se mi téměř profesionální. Své verše přednesl Aleš 

Misař za kytarového doprovodu Jiřího Vetešníka, oba z bývalého spolku Vějíř.

Závěr patřil domácím. Jičín reprezentovali Vendulka Kroupová, Josef Jindra a Václav Franc, který také ohlásil 

přistání a vyjádřil naději, že se zase někde někdy sejdeme.

Celý den provázela hudební skupina Ze šuplíku, která hrála vlastní autorské skladby. Tvoří ji členka jičínského 

literárního spolku LiS Dana Beranová (texty, zpěv), Hynek Beran (hudba, kytara, harmonika) a Jaromír Kejval 

(housle, hudba).
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