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Zítra začíná 65. Šrámkova Sobotka

Sobotka, 2. července 2021 – Letošní ročník Šrámkovy Sobotky, festivalu českého
jazyka, řeči a literatury, se věnuje tématu Od folkloru k folkloru a probíhá tradičně
v prvním červencovém prázdninovém týdnu.

„Je folklor  spojen jen s tradičním venkovským prostředím? A jen s minulostí?  Jsou to
především pohádky a písně, které sbírali Němcová, Erben či Sušil? Co si však potom počít
s tzv. městským folklorem, zastoupeným vtipy či strašidelnými historkami vyprávěnými na
táborech?“ ptá se docentka Irena Vaňková, členka Přípravného výboru Šrámkovy Sobotky,
a k tématu aktuálního ročníku uvádí: „Mluvíme a rozumíme (mateřské řeči i folkloru svého
společenství) zcela samozřejmě, podobně jako dýcháme. Se stejnou samozřejmostí jako
v jazyce je i ve slovesném folkloru uložen obraz světa, který spolu sdílíme.“

Program téma pojímá v několika liniích, jako jsou dopolední přednášky expertů, odpolední
besedy s významnými osobnostmi, autorská čtení básníků a spisovatelů, scénická čtení,
která budou k vidění pouze na festivalu v Sobotce, stejně jako některá večerní divadelní
a hudební  představení.  „Jedinečná  je  i  prezentace  většiny  tvůrčích  dílen.  Letos  jich
pro nejaktivnější  účastníky  různého  věku  nabízíme  necelé  dvě  desítky,“ říká  členka
Přípravného výboru a garantka dílen Lada Blažejová. „Přehlídka probíhá od příštího pátku
do  soboty  a  představí  během  týdne  vytvořené  podcasty,  performance  nebo  sólisty
přednášející umělecký text.“

Speciálně pro festival vzniká rozborový seminář, originální je pietní Společnost mrtvých
básníků  a  skladba  Poetického  odpoledne.  Zástupce  pořadatele,  vedoucí  Městského
kulturního střediska v Sobotce Pavlína Havlová, shrnuje:  „Celkem je pro letošní ročník
připraveno přes 60 pořadů.  Bude možné se setkat  třeba s vědcem docentem Petrem
Janečkem z Univerzity Karlovy, oceňovaným spisovatelem Petrem Borkovcem, známým
divadelním a filmovým režisérem Břetislavem Rychlíkem nebo muzikantskými legendami
Jaroslavem Krčkem a Vladimírem Mertou.“

Šrámkovu  Sobotku  podporují  například  Ministerstvo  kultury  a  Královéhradecký  kraj,
spolupracují s ní hlavní tuzemské literární časopisy a rozhlasová stanice Vltava. „Nevelká
Sobotka desetiletí rozvíjí celostátně významnou a ceněnou kulturní akci. Naším pestrým
festivalem  mateřštiny  jsme  viditelní  z  celé  republiky.  Pro  město  představuje  náročný
závazek i poctu,“ říká členka Přípravného výboru a předsedkyně městské kulturní komise
a spolku Šrámkova Sobotka Marie Sekerová. „Ráda na ni návštěvníky zvu slovy častého
účastníka,  básníka  Jiřího  Žáčka:  Celý  rok  chřadnu  jak  strom  v  Praze  /  rozkvétám
v Sobotce.“ Nenechte  si  příležitost  poznání,  setkání  a  zážitků,  které festival  Šrámkova
Sobotka v Českém ráji nabízí, ujít.

Kontakt pro média:
Jan Bílek, člen Přípravného výboru ŠS
+420 605 301 191, info@sramkovasobotka.cz
Podrobnosti o programu podává webová stránka https://sramkovasobotka.cz.

Městské kulturní středisko Sobotka
nám. Míru 3, 507 43 Sobotka https://sramkovasobotka.cz
IČO: 67440649 strana 1/1 https://www.facebook.com/sramkovasobotka

https://www.facebook.com/sramkovasobotka
https://sramkovasobotka.cz/
http://sramkovasobotka.cz/ss65/program

