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Neobvyklá beseda          

Oldřich Suchoradský          

     Náhodný návštěvník besedy se spisovatelkou Lenkou Lanczovou by na první pohled
nezaznamenal nic neobvyklého. Oblíbená spisovatelka dívčí četby na jedné straně a asi 50
dívek od 13 do 18 let na straně druhé. Spisovatelka ukazuje postupně všech 40 svých vydaných
knížek a seznamuje obdivovatelky s příběhy spojenými s dějem každé z nich. Následují dotazy
posluchaček a nakonec podpisy do památníčků a autorčiných knih. Až potud všechno jako
mnohokrát předtím. A přesto byla beseda, zorganizovaná v prosinci minulého roku v Kopidlně, v
něčem jedinečná. Spisovatelku do města pozvala a setkání dojednala jedna z jejích mladých
čtenářek.
Iva Kutnohorská je žákyní 9. třídy ZŠ Kopidlno a dílka Lenky Lanczové čte ráda již několik let.
Před prázdninami zkusila napsat na školním internetu na vyhledávač Seznamu spisovatelčino
jméno. Na adrese http://www.lanczova.cz se jí otevřely stránky oblíbené autorky. Mimo jiné na
nich našla elektronickou adresu a napsala svůj první pozdrav z Kopidlna. Byla překvapená, že
se záhy na jejím počítači objevila spisovatelčina odpověď. Tak si spolu psaly několik měsíců.
Jednou Iva zkusila otázku, zda by nechtěla navštívit školu a město Kopidlno. Nejdříve to
vypadalo, že se touha Ivy setkat se osobně se svojí spisovatelkou nesplní. V té chvíli pomohla
škola a místní knihovna, které nabídly k takovému setkání prostory a organizační podporu. A tak
se Ivě její sen přece jen nakonec splnil. Dlouho před termínem příjezdu spisovatelky dokázala
„zbláznit“ celou dívčí polovinu školy. Vytvořila na školní chodbě nástěnku s obálkami všech
spisovatelčiných knížek. Sestavila kviz ze života a díla svého idolu a poslala ho po internetu
svým kamarádkám ve škole k řešení. Pro nejlepší jí ceny (co jiného než knížky L. Lanczové)
zakoupilo SRPŠ školy a vítězkám je předal ředitel školy Pavel Berný. Do školní knihovny
sehnala několik desítek knížek své autorky a sama je spolužačkám, ale i učitelům několik týdnů
před příjezdem spisovatelky půjčovala. 
Konečně přišel den D, kdy se měla se svým idolem osobně sejít. Začal čekáním Ivy s kyticí v
náručí před školou. Paní spisovatelka přijela přesně. Po uvítání v ředitelně a sborovně školy
doprovodila Iva svého hosta do Městské knihovny v Kopidlně. Tam se Lenka Lanczová, profesí
knihovnice Městské knihovny ve Slavonicích, sešla se svou kolegyní knihovnicí Jiřinou
Pěničkovou, vedoucí knihovny v Kopidlně. Společně pak odešly do zámku, kde v klubovně
Zahradnické školy v Kopidlně proběhla již popsaná beseda se čtenářkami. Odpoledne Iva odjela
se spisovatelkou do blízkých Rožďalovic, kde se uskutečnila podobná beseda s tamními
čtenářkami. Největší odměnou byl elektronický dopis, který Iva dostala bezprostředně po
návštěvě. Paní Lanczová v něm mimo jiné píše: „…bylo to u Vás moc fajn a jsem ráda, že jsem
se k návštěvě nechala vytáhnout :-).“ 
Celý příběh se čtenářskou besedou uvádím jako příklad šikovnosti a iniciativy mladé čtenářky,
která svým nadšením a nápadem přivedla do knihovny několik desítek nových čtenářek – svých
kamarádek. Podařilo se jí do našeho malého města pozvat spisovatelku, kterou v čtenářské
anketě MOJE KNIHA zdobí titul nejčtenější české autorky současnosti. Samozřejmě, že by k
uskutečnění jejího nápadu její osobní iniciativa nestačila. Nenápadnou podporou a spoluprací
městské knihovny a obou škol v Kopidlně se tato neobvyklá beseda stala nezapomenutelnou
událostí nejen jedné z věrných čtenářek, ale celého města Kopidlna. 
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