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Kompletní program 65. Šrámkovy Sobotky 
je znám

Sobotka, 7. června 2021 – Letošní 65. ročník Šrámkovy Sobotky, festivalu českého 
jazyka, řeči a literatury, je pod titulem Od folkloru k folkloru připraven od 3. do 10. 
července 2021.

„Předpokládáme,  že  festival  proběhne  na  místě  bez  výraznějších  omezení,  jsme  ale 
připraveni i na on-line variantu,“ říká Jan Trč, člen Přípravného výboru Šrámkovy Sobotky 
a  produkční  festivalu,  „není  však  nic  lepšího,  než  když  se  v českorajské  prázdninové 
Sobotce  přednášející,  besedující,  herci  a  zpěváci  s návštěvníky  setkají  naživo,  tváří 
v tvář.“ Folklorní téma letošního ročníku festivalu je podáno řadou programů v několika 
hlavních liniích.

Multižánrový večerní kulturní program je rozkročen mezi profesionálními a amatérskými 
divadly a koncerty jednotlivců i skupin. Sobotecký týden otevře muzikant Vladimír Merta,  
v průběhu dnů se představí kapely Večené pepřové & Vousy,  Lada a společně budou 
jamovat  Bystrov  &  Nathová & Šlupka  Svěrák.  Netradičně  přistoupilo  k  jevištní  klasice 
Divadýlko na dlani s inscenací Vávra aneb Všechno co jste chtěli vědět o Maryše a báli  
jste se Mrštíků zeptat. Četné vazby k Sobotce i festivalové tradici zahrnuje pořad Říkejte 
mi Jarmilo v podání pražského Masopustu. Dostane se též na poetické pásmo, recitaci 
nebo storytelling.

Po odpolednech proběhnou tři programové linie. Cyklus scénických čtení Zima, Jaro, 
Léto a Podzim, vzniklých speciálně pro festival. Některá z nich budou folklorní, jiná roz-
verná a další avantgardní. Diskutovat se o nich bude při rozborovém semináři. Básník Petr 
Borkovec v cyklu  autorských čtení  postupně představí  originální  tvůrce M. Děžinského, 
K. Kucbelovou, J. Řeháka a V. Koubovou. Pozvání na besedy přijaly osobnosti,  jako je 
režisér Břetislav Rychlík, etnograf Jiří Jilík nebo znalci lidových písní Jiří Plocek a Jaroslav 
Krček. 

Tradiční dopolední přednášky proberou folklor se zaměřením na jeho dnešní žánry (Petr 
Janeček),  lidové  písně  (Adam  Votruba  a  Ondřej  Skovajsa),  tradiční  lidovou  kulturu 
v mnoha podobách (Martina Pavlicová), na etnolingvistiku (Anna Christou a Lucie Šťastná) 
i na uplatnění regionálního folkloru ve škole (Alena Schauerová a Magdalena Maňáková).  
Přednášející jsou skvělí odborníci a svá témata umějí podat popularizační formou.

Slavnostní zahájení se koná v neděli 4. července od 10 hodin a navazuje na něj plenérové 
Poetické odpoledne. Na programu festivalu jsou také další koncerty a besedy, vernisáže 
několika  výstav,  poslech  pořadu  rozhlasové  stanice  Vltava,  pietní  Společnost  mrtvých 
básníků  a  sportovní  Šrámkova  jedenáctka.  Vlastní  programovou  linii  mají  každodenní 
vystoupení pro děti. Slibuje se společný zpěv!

„V  osmi  dnech  nabídne  festival  přes  šedesát  pořadů,  z nich  většina  je  připravena 
speciálně pro Šrámkovu Sobotku a není možné je vidět nikde jinde,“ dodává Jan Trč a 
připojuje: „Nenechte si festival ujít, těšíme se na setkání v letní Sobotce!“
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Kontakt pro média: Jan Trč, člen Přípravného výboru ŠS, produkční a garant několika 
programových linií; +420 603 155 547, produkce@sramkovasobotka.cz
Podrobnosti o programu podává webová stránka https://sramkovasobotka.cz.

O festivalu Šrámkova Sobotka

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce 
svého druhu. Každoročně se koná v prvním červencovém týdnu na počest významného 
soboteckého rodáka, básníka Fráni Šrámka, při příležitosti výročí literátova úmrtí.

Posláním festivalu je napomáhat zájmu veřejnosti o mateřštinu, kulturu mluveného slova 
a literaturu. Nalézáním  souvztažnosti  mezi  historií  a  současným  vývojem  oboru  jsou 
objevovány  nové  možnosti,  jak  nazírat  poezii,  literaturu  a  slovesnou  kulturu,  ale  také 
didaktiku češtiny.  V neposlední  řadě Šrámkova Sobotka pečuje o rozvoj  kultury města 
a regionu. Zmíněná problematika je každoročně pojímána prizmatem určitého tématu – 
letošní 65. ročník festivalu nese titul Od folkloru k folkloru.

Téma  je  nahlíženo  prostřednictvím  řady  programových  linií.  Patří  mezi  ně  odborné 
přednášky,  besedy,  autorská  a  scénická  čtení,  ale  i  divadelní  představení  či  hudební 
a filmové  pořady.  Vedle  programu  festival  nabízí  řadu  tvůrčích  a  didaktických  dílen 
s předními  českými  umělci  a  odborníky.  Festivalové  publikum  je  věkově  a  profesně 
různorodé – mezi účastníky patří studenti, rodiny s dětmi i senioři. Všechny spojuje zájem 
o slovo v různých jeho proměnách a projevech.

Pořadatelem festivalu je město Sobotka prostřednictvím příspěvkové organizace Městské 
kulturní  středisko  Sobotka.  Festival  se  uskutečňuje  za  finanční  podpory  města, 
Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje, který festivalu zároveň poskytuje trvalou 
záštitu.
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