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Literární spolek LiS aneb Den poezie v 
Jičíně           

Jana Benešová           
 

     Letos proběhne od 10. do 23. listopadu již podesáté básnický festival Den poezie 
( http://www.denpoezie.cz ). Koná se na památku narození básníka Karla Hynka Máchy. Během 
festivalového období se na různých místech republiky pořádá řada rozmanitých programů s básnickou 
tematikou. Zapojit se mohou nejen knihovny, ale i školy, kluby, divadla, jednotlivci. 
 
      V knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně se pravidelně od roku 2005 k festivalu hlásí literární spolek LiS, 
který sdružuje amatérské autory z Jičína a okolí a schází se v knihovně již 18 let. V rámci festivalu 
připravuje pořady pro veřejnost, ve kterých netradiční formou představuje české básníky i sebe. Prvním 
bylo setkání autorů žijících zhruba v polovině 19. století v blíže nespecifikované kavárně tehdejšího c. a k. 
mocnářství, kde se první středu v měsíci scházejí obrozenečtí literáti. Tento večer s názvem "Možná 
přijde i K. H. Mácha" zaujal diváky a znamenal zahájení literárně-dramatických pásem, ve kterých si přišli 
na své i herci - členové LiS. Svého literáta si každý musel nastudovat, zajímavě informovat o jeho životě a 
přednést ukázky z díla. Je příjemné sledovat, jak se během let všichni zdokonalují a z jejich zakřiknutého 
přednesu se stává herecké vystoupení. Snad nejúspěšnější byl pořad z následujícího roku "Pracovní den 
Vladimíra Vaška na poštovním úřadě v Místku aneb Přijde den!". Na poštovním úřadě v Místku v roce 
1892, kde tehdy úřadoval vedoucí Vladimír Vašek, pozdější autor Slezských písní, známý pod 
pseudonymem Petr Bezruč, se postupně objevují Irma Geisslová, Fráňa Šrámek, Stanislav Kostka 
Neumann, Božena Benešová a František Gellner. Tento pořad se dočkal několika repríz, dokonce i v 
rámci Šrámkovy Sobotky. Navíc scénář, jehož autorem je člen LiS Václav Franc, s úpravami převzal 
Literární klub Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. V roce 2007 byli diváci pozváni na nádraží do stanice 
Poetika nad Rýmem, kde si průvodčí listuje kronikou a postupně se nejen jemu v mysli zjeví literáti 20. 
století. 
 
      Potěšitelné je, jak sdělila autorům jedna divačka, že si oživila známé básně a doma neváhala, sáhla 
do knihovny a opět se začetla do Wolkera, Bezruče či Šrámka. Je vidět, že poezie nemusí být jen nudná, 
jak jsme ji znali z povinné školní četby, že nemusí přinášet rozbory typu "co tím chtěl autor říci", ale že 
může diváka či čtenáře oslovovat v nejrůznějších podobách. Stačí jen trocha nápadů a nadšení, které 
členům jičínského LiS nechybí. 
 
      Také letos amatérští autoři v knihovně připravují oslavu Dne poezie. Tentokrát na téma erotika. 
Nenecháte se zlákat a nepřijedete se 19. listopadu podívat? 
 
      Pokud byste se k festivalu, jehož podtitul letos zní "V zrnku písku vidět svět", chtěli připojit, informujte 
o tom Společnost poezie ( mailto:denpoezie@basnici.cz ), která akci zastřešuje, tiskne plakáty s 
upozorněním na tyto programy a upozorňuje také média; zvykem bývá, že záznam z některých akcí přijde 
natočit Česká televize a Český rozhlas. Den poezie se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR a 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
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