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ZPRAVODAJ 
ŠRÁMKOVY SOBOTKY 

     CENA 12,- Kč3 ROČNÍK XLV                         KVĚTEN — ČERVEN  2008 

                                                                   KULTURNÍ AKCE V SOBOTCE : 
 
13. 06.  19:00   Městské divadlo - KONCERT ZÁMECKÉHO SAXOFONOVÉHO KVARTETA 
21. 06.  11:00 - 00:00   areál kolbiště pod Humprechtem - SOBOFEST - nejen hudební festival  
21. 06.  16:30  zámek Humprecht - DEN HUDBY - koncert pěveckého sboru Stojmír a Bendl 
22. 06.  15:00  zámek Humprecht - MAPA - KRAJINA - CESTA - vernisáţ výstavy (Tři BraTři Bímovi) 
28. 06. -  05. 07.    52. ŠRÁMKOVA SOBOTKA - festival českého jazyka, řeči a literatury 
22. 07.  19:00  zámek Humprecht - ŢALMAN A JÍŠOVÁ NA ZÁMKU - hudební recitál  
11. 08. - 14. 08.  Malé náměstí  - KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ -  pojízdné kino opět v Sobotce 
22. 08.   náměstí - 4. FESTIVAL VIDEOFILMŮ -  promítání dokumentárních filmů  
23. 08.   městský park - 9. FESTIVAL ŘEMESEL - tradiční přehlídka uměleckých řemesel 
23. 08.   náměstí - 20. SOBOTECKÝ JARMARK - jubilejní sobotecké slavnosti 

52. ŠRÁMKOVA SOBOTKA  ZAČÍNÁ  28. ČERVNA 
Od 28. 6. do 5. 7. 

proběhne pod 

záštitou Krajské-

ho úřadu Králové-

hradeckého kraje 

d a l š í  r o č n í k 

Šrámkovy Sobot-

ky,  festivalu čes-

kého jazyka, řeči 

a literatury. Pořa-

datelem je Stře-

disko městské 

kultury Sobotka, 

spolupořadateli 

Město Sobotka, 

Nipos – Artama 

Praha, občanské 

sdruţení Splav!, 

občanské sdruţení 

Šrámkova Sobot-

ka, Exod Sobotka 

a ZŠ Sobotka. 

Letos pod názvem             

 
MAJÍ SI CO ČÍST?                                                      

a podtitulem Literatura pro děti a její čtenáři. 
 Téma ročníku se odrazí především v odborných před-

náškách, seminářích a prezentacích nakladatelství. Fes-

tival se chystají navštívit spisovatelé Petra Hůlová, Da-

niela Fischerová, Pavel Šrut, Emil Hakl a Jiří Sádlo. 

Zajímavá bude jistě i beseda s překladatelem Harryho 

Pottera Pavlem Medkem. Můţeme se těšit na vystoupe-

ní Divadla Mladá 

Boleslav, Divadla 

Na zábradlí, diva-

dla Vosto5 nebo 

Moravského diva-

dla Olomouc. 

Úvodní, zahajova-

cí představení  - 

Tylova Tvrdohla-

vá ţena v podání 

b o l e s l a v s k é h o 

divadla -  se bude  

netradičně konat 

(kdyţ  to počasí 

dovolí) na zahradě 

Šrámkova domu. 

Programovou na-

bídku doplní vý-

stavy, poslechy 

rozhlasových her a  

večerní koncerty 

Ester Kočičkové a 

Lubomíra Nohavi-

ci, Sester Steino-

vých či Jiřího Konvrzka.  Součástí programu bude i 

vyhodnocení literární soutěţe a tradiční večer dílen.                                                                                                       

I kdyţ je festival převáţně určen studentům filozofic-

kých a pedagogických fakult, literárních akademií, pe-

dagogům středních, základních (a letos výjimečně i ma-

teřských ) škol a všem milovníkům literatury, neuzavírá 

se běţným návštěvníkům města, turistům a samozřejmě 

ani obyvatelům Sobotky. Právě naopak - je otevřený 

všem .                           - JAN- 
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Kaţdoročně jsou z rozpočtu města poskytovány 

finanční prostředky na podporu činnosti spolkům a 

organizacím . V roce 2007 to byla částka  527 812,-

Kč. Dobrovolné sdruţení obcí Český ráj dostalo napří-

klad 94 630 Kč, Charita Libošovice 60 000 Kč, Spor-

tovní klub Sobotka 250 000 Kč, Myslivecké sdruţení 

Sobotka, Spolek Bendl a Český rybářský svaz po  

5 000Kč, Obec baráčníků 10 000,-Kč, Pionýrská skupi-

na Fráni  Šrámka  10 000 Kč, Sokol Sobotka 30 000 Kč 

atd. Poskytnuté finanční prostředky byly řádně čerpány 

a vyúčtovány. 

 

Hospodaření města za rok 2007 bylo přezkoumáno 

Ekonomickým odborem Krajského úřadu Králové-

hradeckého kraje na základě ţádosti města Sobotky. 

Přezkoumání bylo provedeno v souladu s ustanovením 

příslušného zákona o obcích. V hospodaření města ne-

byly shledány ţádné závaţné nedostatky. 

MJ 

                Kavárna a vinárna 

V neděli 1.6. byla v Baštecké ul. otevřena kavárna 

a vinárna V Maštali. Příjemné posezení tak rozšiřu-

je nabídku soboteckých restaurací a pivnic o nový 

rozměr. 

XIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sobot-

ky se uskutečnilo dne 27.  května 2008 tradičně ve 

velkém sále spořitelny. Jednání se zúčastnilo 13 zastupi-

telů a 7 občanů. 

 

Kromě majetkových záležitostí města (jako např. zá-

měry prodeje parcel soukromníkům, bezúplatné převody 

pozemků z  kraje na město apod.), informace o vypově-

zení dosavadní pojišťovací smlouvy města a následného 

vyhlášení výběrového řízení na nový subjekt, jehož vítě-

zem se stala pojišťovna Kooperativa, byl hlavním bo-

dem jednání závěrečný účet města za rok 2007.  

 

Podrobná zpráva byla vyvěšena na informační tabuli 

městského úřadu, všechny materiály jsou k nahlédnutí u 

účetní města. Pro čtenáře „Zpravodaje“ vyjímáme ze 

zprávy nejpodstatnější údaje. 

 

Celkové příjmy města za rok 2007 činily 47 855 000 

Kč, výdaje 37 568 000 Kč. Podstatnou část příjmové 

části rozpočtu tvořily daňové a nedaňové příjmy a dota-

ce státu.  Daňové příjmy byly niţší o 0,16% z důvodu 

sníţení sazby daně z příjmu fyzických osob provádějí-

cích samostatnou výdělečnou činnost. Nedaňové příjmy 

byly naopak o 0,61% vyšší v důsledku zvýšení nájem-

ného a uplatnění valorizace. Kapitálové příjmy jsou 

prostředky získané z prodeje majetku. V roce 2007 byl 

například uskutečněn prodej budovy bývalé pošty č.p. 

290 a dále byl proplacen podíl Vodohospodářské a ob-

chodní společnosti Jičín na výstavbě kanalizace a čistič-

ky odpadních vod. 

 

Město zřídilo za účelem poskytování podpory na 

modernizaci bytového fondu „Fond rozvoje bydle-

ní―. V roce 2007 byly vykázány splátky půjček ve výši 

266 764 Kč. K 31. 12. 2007 jsou dosud nezaplacené 

půjčky ve výši 648 293 Kč. Nově byly poskytnuty půjč-

ky ve výši 100 000 Kč. Zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 

2007 činí 548 152, 13 Kč. 

 

Dotace do rozpočtu města za rok 2007 činily cel-

kem 14 292 000 Kč. Ze státního rozpočtu například 

poskytlo ministerstvo financí 9 milionů Kč na dostavbu 

Domu společenských funkcí, ministerstvo kultury 400 

000 Kč na obnovu památek. Krajský úřad (kromě jiné-

ho) přispěl dotacemi na projekty vodovodů (500 000 

Kč), na činnost Sboru dobrovolných hasičů (11 240 Kč), 

na festival Šrámkova Sobotka (50 000 Kč), na výkon 

státní správy (1 350 330 Kč) a  na školství (519 280 

Kč). 

 

Příspěvkové organizace, zřízené městem (základní 

škola, mateřská škola, školní jídelna a středisko 

městské kultury) hospodařily v roce 2007 zodpovědně. 

Jejich roční uzávěrky jsou přílohami závěrečného účtu 

města a jsou k nahlédnutí u účetní příspěvkových orga-

nizací na MěÚ. Finanční vypořádání příspěvkových 

organizací bylo schváleno Radou města dne 4. 3. 2008. 

 

 

RADNICE INFORMUJE 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
 

Kanalizace a plynofikace 
V květnu se začalo s další etapou výstavby kana-

lizace. Proto bude aţ do konce srpna Boleslavská 
ul. uzavřena. V návaznosti na tuto akci bude po-
kračovat i plynofikace, výměna vodovodního řádu 
a připojení  domovních přípojek. Kompletní povr-
chové úpravy vozovky by měly skončit v říjnu. Rov-
něţ se počítá s výstavbou kanalizace v Bezručově 
ulici, v místě plánované výstavby. 

Otevření domu společenských  funkcí 
   30.5. proběhlo předání poslední části domu s 
pečovatelskou sluţbou (DPS), tzv. domu společen-
ských funkcí. Zde najdou nájemníci DPS společen-
skou místnost, jídelnu a výdejnu jídel. K dispozici 
bude i dalších 5 bytů. 17.6. proběhne oficiální ko-
laudace a  v pátek 20.6. pak  slavnostní otevření 
za přítomnosti poslankyně Hany Orgoníkové 
(ČSSD). Do konce roku se počítá s terénními a 
zahradnickými úpravami celého areálu. 

Humprecht národní kulturní památkou 
V květnu byl zámek zapsán do seznamu národ-

ních kulturních památek, 26.6. dojde k oficiálnímu 
předání statutu památky. Více  v ZŠS 4/08. 

  Taneční 2008                                    
Kurz bude probíhat od 13. 9. do 28. 11. Prodlouţe-

né lekce budou 11. 10. a 8. 11. Věneček v pátek 

28.11. Přihlášky do tanečních si můţete vyzved-

nout a následně odevzdat v MIC Sobotka do 30. 6. 

Cena kurzovného je 1.200,- Kč 
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chceme, nebo ne. Je jen na obyvatelích Sobotky, zda 

chtějí vyřešit problém projíţdějící dopravy, nebo zda 

budou kamiony ještě několik desetiletí kličkovat měs-

tem a nadměrně zamořovat ovzduší všem i obyvatelům 

Na Zadní cestě. 

Co se týče protihlukové stěny u silnice 1/16 u obchva-

tu, je problém ten, ţe s ní při stavbě nebylo počítáno a 

těţko se takové opatření dnes prosazuje. Zejména není-

li o to na vyšších místech dostatečný zájem a hlavně 

nedostávají-li se peníze na mnoho dalších věcí. Město o 

to můţe ţádat, prosit, ale přímo to neovlivní. Navíc 

jsem byl na jistém semináři poučen, ţe na této silnici se 

pouze počítá v případě potřeby s výměnou oken u domů 

za účelem sníţení hluku v obydlí. Je otázka, zda v da-

ných bytech hluk skutečně přesahuje platné právní nor-

my dané problematiky se týkající. Navíc to neřeší situa-

ci, aby lidé  v dané lokalitě mohli spát s otevřeným ok-

nem, případně mohli sedět na zahradě a poslouchat zpí-

vajícího kosa. Hlavní chybou bylo, ţe tento obchvat byl 

při stavbě trasován tak blízko lidských obydlí, aniţ by 

se někdo zabýval problémem hluku, a ţe jiţ tenkrát ne-

měl vyřešeny vhodnějším způsobem křiţovatky. Všech-

ny tři křiţovatky jsou totiţ vybudovány tak nešťastně, 

ţe na nich dochází často k nehodám, mnohdy i smrtel-

ným. 

 

Jaroslav Šperling - úsek ţivotního prostředí MěÚ 

                                                                                            
 

„ČÍST― MOHOU I PŘEDŠKOLÁCI 

 
Číst se děti učí, aniž znají abecedu: možná začíná 

nová tradice v rámci Šrámkovy Sobotky    

 

Téma 52. ročníku Šrámkovy Sobotky „MAJÍ SI CO 

ČÍST“ se překvapivě dotýká i předškoláků, čili dětí, 

které ještě neznají abecedu a neumějí číst. V tomto věku 

se totiţ tvoří vztah ke knize, ke čtenému slovu a ke čtení 

vůbec. Pokud se snad  „tří aţ šestiletí“ v rodinách nese-

tkají s kníţkou (prvotně v podobě skládacího leporela, 

s obrázky, které se dají „číst“), škola sama o sobě ještě 

můţe mnohé pozitivně ovlivnit. A to i škola mateřská.  

 

Proto (a nejen proto) se Šrámkovy Sobotky letos popr-

vé (a určitě ne naposledy) účastní učitelky mateřských 

škol z Prahy, Královéhradeckého, Středočeského a Ús-

teckého kraje. Ve čtyřech dílnách – výtvarné, rukodělné, 

pohybové a hudební – načerpají nové náměty pro práci 

s dětmi a hlavně si popovídají, CO a JAK s dětmi ve 

svých mateřských školách dělají.  

 

Pořadatelem tohoto historicky prvního setkání uči-

telek MŠ v rámci Šrámkovy Sobotky je časopis PAS-

TELKA společně s Mateřskou školou v Sobotce, kte-

rá se ve dnech 27. – 30.  června 2008 stává jeho záze-

mím. Pro účastnice je kromě zmíněných dílen připraven 

i turisticko-vlastivědný program, beseda a seminář k 

vyuţití časopisu PASTELKA v práci mateřských škol, 

k jeho současné podobě i perspektivě.  

 

V městské knihovně bude v předstihu festivalu /od 

pondělí 9. 6. 2008 k vidění výstava „PASTELKA DĚ-

PŘELOŢKA SILNICE II/281 

reakce na ZŠS 2/2008 
 Ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky č. 2  mne zaujala 

diskuze o přeloţce silnice č. II/281; tzv. čálovické spoj-

ce. Musel jsem se nad některými názory usmívat. 

V dobách dávno minulých protínaly zemi dopravní 

stezky, cesty, po nichţ se dopravovali lidé i zboţí. Na 

těchto předchůdcích dnešních komunikací a na jejich 

křiţovatkách vznikala později sídliště a posléze města. 

Patrně i toto napomohlo ke  vzniku města Sobotky. To 

bylo v dobách, kdy komunikace znamenaly pro obce 

ţivot a rozvoj. Pocestní se v takových místech zastavo-

vali, obchodovali, přenocovávali, zkrátka dávali domo-

rodcům vydělat. Dnes se jiţ doprava značně zrychlila, 

městem se většinou jenom projíţdí a  mnohde je na ob-

tíţ. Hledají se moţnosti, jak ji dostat mimo lidská obyd-

lí. Jenţe to stojí mnoho peněz, tak se vymýšlejí kompro-

misy. Najít takové řešení, aby škodilo co nejméně a aby 

to přitom bylo ufinancovatelné. 

Takové názory, ţe by se měla opravit silnice z Oseka 

na Libošovice a jezdit po ní, ve mně vzbuzují úsměv. 

Přesměrovat kamiony jedoucí pro písek do Hrdoňovic 

přes Osek a dále Libošovice, Malechovice a Roveň do 

Mladějova je nesmyslem. To by se tyto silnice musely 

postavit nové, neboť takovéto dopravě by nevyhovovaly 

vůbec. Navíc to je takový postoj: „Souhlasím s tím, ale 

nesmí to jít přes můj pozemek, ať si to vylíţe někdo 

jiný.“ Podobným špatným řešením by bylo převést zmí-

něnou dopravu z Mladějova přes Zámostí – Blata na 

státní silnici č.1/16 mezi Ohařice a Lochov. Ani tam 

nejsou dostatečně vhodné komunikace.  

Bezpochyby by asi bylo nejvhodnější postavit novou 

silnici mimo obydlenou krajinu od Staňkovy Lhoty aţ k 

Mladějovu. Jenţe seţeňte na to peníze. Z uvedeného 

důvodu je nutno najít takové řešení, aby škodilo co 

nejméně. 

Současný stav je následovný: Kamiony jedoucí od 

Mladé Boleslavi do Hrdoňovic pro písek musí dojet na 

Staňkovu Lhotu, aţ tam mohou legálně odbočit do So-

botky. Odtud se vlastně vracejí.  Projedou Staňkovu 

Lhotu, pokračují ulicemi Na Benešově a Jičínskou po 

jiţní, delší straně od základní školy, uhnou na Předměst-

skou a posléze u statku pana Baláka uhnou na Čálovice 

okolo sportovního areálu. Je nutno konstatovat, ţe tato 

trasa je velice nevhodná, zejména poslední dvě křiţovat-

ky. Zde musí vozidlo téměř zastavit a znovu se rozjet, 

coţ zejména zamoří ţivotní prostředí emisemi. Při zpá-

teční cestě to není o nic lepší. Obě křiţovatky jsou pro-

blematické a těţko je naloţený kamion projede bez za-

stavení. Vţdy musí dát někomu přednost. Pouze nemusí 

šplhat na Staňkovu Lhotu, můţe jiţ uhnout na státní 

silnici po Spyšovské ulici. 

Z uvedeného důvodu by asi bylo moudřejší a ke všem 

šetrnější realizovat tu tak zvanou čálovickou spojku. Je 

to nejkratší průnik Sobotkou. Mateřské, základní školy a 

sportovních hřišť se tento návrh dotýká v nejkratší moţ-

né části a méně negativně ovlivňuje i ovzduší neţ stáva-

jící stav. Nevoli můţe působit pouze lidem bydlícím v 

ulici Na Zadní cestě. Pokud by však se jiţ v projektu 

počítalo s protihlukovou stěnou a při kolaudaci na ní 

striktně trvalo, neměl by dopad být tak veliký. Mnoţství 

aut, která Sobotkou projíţdí k Mladějovu, tu bude ať 
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TEM“. Galerie na schodech představí tento časopis, 

jediný v ČR, který oslovuje děti i jejich dospělé průvod-

ce ţivotem (rodiče, prarodiče, učitele a vychovatele).  Ti 

„dospěláci“, kteří se chtějí aktivně věnovat 5 - 8letým, 

zde mohou načerpat novou inspiraci. Časopis totiţ  kro-

mě tvořivých stránek určených k bezprostřednímu uţití 

dětmi přináší náměty pro jejich společné činnosti s do-

spělými, a to včetně celoroční hry.                       - MJ - 

 

 

S O K O L   SOBOTKA 
 

Listuji v číslech Zpravodaje Šrámkovy Sobotky a mu-

sím konstatovat, ţe o naší sokolské činnosti byla napo-

sled větší zmínka v č. 3 z roku 2006. Je to jistě nedosta-

tek z naší strany. Nemůţeme se divit, ţe na rozdíl od 

jiných místních spolků vychází pak naše činnost zdánli-

vě chudě. Není tomu tak. Jsme organizací sportovní, 

věnujeme se všem věkovým kategoriím, od předškol-

ních dětí aţ po seniory. Snaţíme se aby naše činnost 

byla dostatečně atraktivní, zapamatovatelná, odlišná od 

jiných volnočasových organizací. 

 

Zkratkou připomenu období roku 2006. Ve spolupráci 

se sokolskou ţupou Jičínskou-Bergrovou se v Sobotce 

uskutečnilo 9.turistické setkání Sokolů a všech přízniv-

ců, se společnou vycházkou  okolím Sobotecka. Hlavní 

program a veškerá naše energie byla pak věnovaná na-

cviku sletových skladeb. 44 cvičenců následně vystou-

pilo na ţupních sletech. Do Prahy jich v červnu odjelo 

25. Sletové náklady – cvičební úbory,  náčiní, nářadí,  

cestovné, ubytování, stravování – činily 65 234 Kč. 

Z této částky bylo uhrazeno cvičenci 29%, příspěvek 

ţupy činil 14% a sobotecký Sokol nesl náklady ve výši 

57%. Na slavnostním shromáţdění náčelnictva ţupy 

Jičínské-Bergrovy k zakončení sletového roku, byly za 

nácvik sletových skladeb oceněny sletovou medailí naše 

4 cvičitelky. Za vzorné vystupování na ţupních sletech i 

v Praze odměnilo náčelnictvo 4 ţáky skladby Trampo-

línky, akcí ČOS „Sokolská plavba po Vltavě“. 

 

A nyní následuje činnost v roce 2007. K rozličným 

aktivitám se schází oddíly Rodičů a dětí –cvičitelka Jana 

Šlechtová ml., mladších ţákyň – cvičitelky Marta Kun-

stová a Monika Odlerová, starší a mladší ţáci –

cvičitelka Jana Ouředníková, dorostenky a mladší ţeny 

– cvičitelka Jana Šlechtová ml., ţeny – cvičitelka Jana 

Šlechtová st., harmonická gymnastika s prvky zdravot-

ního tělocviku – cvičitelka Jana Ouředníková, Věrná 

garda – cvičitelka Zdena Fojtíková a muţi-florbal – 

cvičitel Pavel Šlechta ml. 

Tradičně jsme v březnu uspořádali  „Dětský maškarní 

karneval“. Program sestával z tance, her, soutěţí , od-

měn. Spokojené byly nejen děti ale i jejich dospělý do-

provod. 

V 1. polovině roku jsme naši tělocvičnou činnost zú-

ročili. Účastnili jsme se ţupních soutěţí. Ve florbalu  

v kategorii I. ţáci -  vybojovali 2. místo Jan Havelka, 

Jan Jirásek, Tomáš Hudec, Dominik Stránský a Vojtěch 

Kalinka;  v kategorii II. ţáci- vybojovali rovněţ 2. místo 

Jiří Kunst, Vojtěch Hanuš, Filip Kupec, Michal Drbo-

hlav a Tomáš Hudec. 

V ţupním přeboru v soutěţi všestrannosti v kategorii 

předškolní děti (běh 60m, skok daleký z místa,hod teni-

sovým míčkem) se umístil na 1. místě Matyáš Jirásek, 

následován sourozenci Kuţelovými. V kategorii starší 

ţáci (běh 60m a 800m, skok daleký, hod kriketovým 

míčkem) se na 3. místě umístil Jan Jirásek, 5.- 7. místo 

obsadili ţáci Jiří Kunst, Tomáš Hudec a Filip Kupec. 

Mladší ţákyně  společně se cvičitelkami se v rámci se-

tkání sokolského ţactva ţupy zúčastnily orientačního 

pochodu za poznáním krás Českého ráje. Obdrţely pa-

mětní list a certifikát o návštěvě přírodní rezervace. 

Ke 145. výročí zaloţení Sokola v Jičíně zacvičily ţá-

kyně část skladby Počítadla a ţáci předvedli některé 

skoky na trampolínce. 

 

Alfa – omega. V lednu tradičně sokolští 3 králové 

v kostýmech a se zpěvem, v reţii J.Fiedlerové, popřáli 

šťastný nový rok v mnohých domácnostech (pozn. :není 

to „Tříkrálová sbírka“). V prosinci se opět tradičně  

uskutečnila „Mikulášská“ s nadílkou, pro rodiče 

s dětmi. A ještě něco navíc. Cvičitelka Jana Šlechtová 

mladší ,obohatila sokolskou činnost předsilvestrovským 

zápolením, nazvaném „Cvičení s Norkem“. Na vysvět-

lení tohoto tajemného názvu nutno dodat, ţe se ho aktiv-

ně účastnila také naše cvičitelka „na dovolené“ Jana 

Sedmidubská, t.č. v Norsku. Po vánočním hodokvasu 

cvičily ve velkém sále všechny věkové kategorie – nej-

menší děti na ţíněnkách, lavičkách, trampolínce, ţeny a 

1 muţ zušlechťovaly své tělo při kondičním cvičení, 

gymnastice, aerobiku, stepaerobiku, cvičení s náčiním 

aj. Tato aktivita byla přístupná i nečlenům Sokola. 

 

V tomto roce jsme umoţnili realizovat aktivity i jiným 

organizacím. Konal se zde ples Martina Novotného, 

hasičská merenda, týden Šrámkovy Sobotky, od září do 

listopadu tradiční taneční, tentokrát i s diskotékou, 

v rámci spolupráce se Střediskem městské kultury  se 

v prosinci uskutečnila Štěpánská zábava, kde naše orga-

nizace hradila veškeré provozní náklady. 

V období let 1999-2007 jsme pořádali celkem 8x Běh 

Terryho Foxe.  Za toto období bylo registrováno 851 

běţců, příspěvek ve výši 48 388 Kč (57,-Kč/os) byl prů-

běţně odváděn na účet boje proti rakovině. 

 

Struktura členské základny v roce 2007:  80% ţactva, 

dorostu a aktivních dospělých,  20% neaktivních dospě-

lých. 

Rok 2008 ještě není v polovině, ale jiţ se můţeme 

pochlubit se současnou činností. 

Nacvičujeme skladby pro Sokolský slet pod Ještědem. 

Červen, kdy se slet uskuteční, se valem blíţí a bude 

největším shromáţděním sokolstva v době mezi všeso-

kolskými slety. V Liberci se sejdeme ze dvou důvodů. 

Prvním je společné cvičení, při kterém má hlavní důvod 

sdílená radost z pohybu při hudbě, pocit sounáleţitosti a 

bratrství. Tím druhým je oslava 90.výročí Českosloven-

ské republiky. Ústředním mottem sletu pod Ještědem je 

citát TGM: „Státy se udrţují těmi ideály, z nichţ se zro-

dily.“ U nás v Sobotce nacvičujeme skladbu mladších 

ţákyň „Bossa nova“ s kloboučky  a skladbu ţen „Malá 

hezká chvilka“, kde jsou náčiním kuţele. 

O Velikonocích se opět uskutečnilo „cvičení 
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s Norkem“ a to opět i pro neorganizovanou veřejnost. O 

kvalitní náplň se zaslouţila Jana Šlechtová ml. 

Úspěšní byli naši ţáci a ml.dorostenci. V březnu se 

zúčastnili ţupního přeboru ţactva a dorostu ve florbalu, 

umístili se na 1. místě a vybojovali si tak postup do pře-

boru ČOS. Přestoţe se takového utkání účastnili poprvé, 

vystupovali statečně, čestně a ukázněně. Do konečného 

finále nepostoupili, ale získali cenné zkušenosti do zá-

pasů příštích. Výbor Sokola v Sobotce děkuje  členům 

naší organizace za jejich sportovní úsilí a propagaci 

mateřské jednoty. Jmenovitě nehrajícímu kapitánovi 

Jiřímu Kunstovi, hrajícímu kapitánovi Tomáši Hudcovi, 

gólmanovi Janu Havelkovi, Milanu Kolaříkovi, Danielu 

Macounovi, Lukáši Kunstovi, Dominiku Stránskému, 

Janu Stejskalovi, Filipu Kupcovi, Vojtěchu Kalinkovi, 

Vojtěchu Hanušovi a Jakubu Mlejnkovi. 

 

Závěrem děkujeme těm, od nichţ se nám dostalo fi-

nanční i morální podpory. 

 

Výbor Sokola Sobotka 

Jana Ouředníková 

 
OBEC BARÁČNÍKŮ 

 

Sobotečtí baráčníci na cestách. 

 

S příchodem jara, sluníčkových dnů a delšího denního 

světla si sobotečtí baráčníci řekli, ţe  je čas vyrazit do 

světa. A tak v sobotu 19.4. padesát dva baráčníků a příz-

nivců tohoto spolku podniklo výletní cestu do nedaleké-

ho okolí. Našim cílem byla návštěva a prohlídka mni-

chovohradišťského zámku se zámeckým parkem, Měst-

ského muzea, kostela Sv. Anny. Samotná prohlídka 

interiéru zámku je obsáhlá a nabízí řadu zajímavých 

výstavních prostor a  předmětů. Nejvíce asi zaujala 

knihovna s několika tisíci starými, historicky cennými 

knihami, o které pečoval i milovník ţen a dobrodruţné-

ho ţivota Casanova. Obdivuhodná je početná sbírka 

vzácných malovaných porcelánových nádob, talířů, šál-

ků z celého světa a výjimečný je i prostor zámeckého 

divadla. V kostele Sv. Anny je umístěno lapidárium. 

Tam jsme obdivovali sochařskou práci rodiny Jelínků 

z Kosmonos. Po náročném dopoledni bylo nutné nabrat 

nové síly na zdolání dalších kilometrů naší cesty. 

K tomu je nejlépe vyuţít restauračního zařízení. My 

jsme poobědvali v hostinci U Štýblerů v Mnichově Hra-

dišti. Další cíl cesty bylo Městské muzeum města Mladá 

Boleslav. 

Opravené prostory muzea v objektu mladoboleslavské-

ho hradu nás zvaly na prohlídku exotických předmětů, 

které do vlasti přivezli cestovatelé boleslavského regio-

nu ze všech světadílů. 

V 1. poschodí byly vystaveny vyřezávané dřevěné 

loutky pana Pešána. Nejvíce se líbil kašpárek a čerti. Ve 

2 . poschodí nás fotografie zavedly do doby dávno mi-

nulé a mohli jsme obdivovat historickou Ml. Boleslav.  

I další vystavené exponáty nutily ke vzpomínání. Hned 

jsme se přenesli do časů, kdy kvetla řemeslná práce, lidé 

se bavili na slavnostech, děti se mohly vzdělávat v dív-

čích a chlapeckých školách, vznikaly předměty  denní 

potřeby a stroje k usnadnění těţké práce. Návštěvu mu-

zea vřele doporučujeme, je opravdu co obdivovat.  Zá-

věr cesty patřil výjezdu pod kopec Muţský u Drábských 

světniček. Naplánován byl výstup na nejvyšší bod k 

mohyle padlých vojáků za války, ale protoţe se dalo do 

hustého deště, výstup se k velké radosti většiny účastní-

ků nekonal. Z vyhlídky u restaurace „Na Vyhlídce“ 

jsme mohli obdivovat krásy okolní přírody, bohuţel 

dohled byl omezen nepřejícím počasím. Naše cestování 

končí, a protoţe jsme vlastně neopustili území Českého 

ráje, za pár minut jsme byli opět doma v Sobotce. Děku-

jeme naší švandymistrové tetě Paţoutové za krásný vý-

letní den a uţ se všichni těšíme na naše další putování, 

tentokrát pro nás švandymistrová připravuje návštěvu 

kraje Vysočina. Tak hurá za dalším poznáváním!!!!! 

 

Za baračnickou obec Zuzana Hejnová – místorychtářka 

 

Ukázkou vzájemné spolupráce dobrovolných a 

dobročinných organizací ve městě se stalo promítání 

filmů ze ţivota baráčníků v Sobotce. 

 

Promítání amatérských filmů zajišťoval pan dr. Kafka, 

který sám některé filmy pořídil a osobně se angaţuje při 

přípravách soboteckých posvícení jako hlavní představi-

tel občanského sdruţení Klub přátel města Sobotky. 

Pomocníkem při obsluze přístroje mu byl vedoucí kul-

turního střediska Bc. Janatka. Nově pořízený přístroj i 

jeho obsluha absolvovaly premiéru s velmi dobrým vý-

sledkem. Akci zabezpečovali členové Vlastenecko-

dobročinné obce baráčnické v Sobotce, kteří zajistili 

propagaci a hojnou účast. Promítání proběhlo  

v klubovně soboteckých dobrovolných hasičů. 

Spolupráce všech sloţek měla úspěch. Snímky z jed-

notlivých slavnostních událostí ze ţivota baráčníků po-

bavily nejen ukázkou krásných národních krojů, tancem 

tradiční České besedy, ale i ţivou diskuzí o tom, která z 

tetiček je nositelkou toho kterého kroje. Určení nebylo 

vţdy jednoduché, vţdyť film představoval události aţ 

patnáct let staré. 

Dobře jsme se bavili, rádi se dáme pozvat na další díly 

promítání nejen z baráčnického dění, ale těšíme se na 

shlédnutí snímků o krásách Českého ráje, které nám 

byly dr. Kafkou přislíbeny. 

Teta Švarcová – šafářka obce                                                                                  
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STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU 

 

NEJEN VLKY PLKY 

 

Kdyţ se řekne Vlky Plky všem bývalým členům sou-

boru se jistě vybaví schůzky s naší milou Šárkou Štem-

bergovou a její hlasové rozcvičky. Letos si toto slovní 

spojení vybrala jedna ze skupin Studia Šrámkova domu 

jako název inscenace, ve které sehraje, jak jinak, hlavní 

úlohu Vlk. Jedná se o lehké propojení tří notoricky zná-

mých pohádek O červené Karkulce, O třech prasátkách 

a O kůzlátkách. Diváci se mohou těšit na Vlka v nadţi-

votní velikosti, který na scéně opravdu seţere Karkulku 

a na konci jsou všichni samozřejmě zachráněni stateč-

ným myslivcem. Inscenace je určena nejen malým, ale 

své si v ní jistě najdou i starší diváci. 

Soubor poprvé uvedl tuto hru na okresní soutěţi Dět-

ská scéna v Jičíně a s velkým úspěchem postoupil do 

krajského kola, kde byla kladně hodnocena výstavba 

textu i herecké provedení. (fotografie je z vystoupení v 

Libáni). Toto ovšem letos nebyla jediná aktivita soubo-

ru. Nejmladší velmi početná skupina připravuje malé 

pásmo poezie pod vedením paní učitelky Zdeňky Bado-

vé a  divadelní představení Tam, kde ţijí divočiny. 

Činnost Studia ŠD je nejvíce spojována s uměleckým 

přednesem a i letos děti potvrdily, ţe právem. Ze sedmi 

zúčastněných v okresním kole si jich pět odváţelo oce-

nění, Adam Hošek získal v krajském kole Čestné uznání 

a pokud by porota mohla vyslat více recitátorů na celo-

státní přehlídku, jistě by byl mezi nimi, jelikoţ mu ne-

měli co vytknout. Avšak největší pochvala patří Danovi 

Krejčíkovi, který v krajském kole předvedl výkon, který 

porota označila za jedinečný a bude reprezentovat naše 

město na celostátní přehlídce v Trutnově. Drţme mu 

palce, ať úspěšně. 

Nejstarší členky souboru se v únoru zúčastnily jako 

jeden z nejmladších souborů Turnovské přehlídky stu-

dentského divadla s inscenací uvedenou při loňské 

Šrámkově Sobotce Pěnkava a Loutna. Letos připravuje-

me více experimentální inscenaci, která je teprve na 

počátku cesty ke tvaru a pokud máte alespoň trochu rádi 

netradiční pojetí, srdečně vás zveme do divadla. 

 

Za SŠD MgA. Lada Blaţejová 

Studio Šrámkova domu v Sobotce 

Literárně dramatický soubor vznikl v roce 1962 pod 

názvem RECITAČNÍ STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU 

(RSŠD). Vznikl z odkazu paní Milky Šrámkové -

Hrdličkové s cílem navázat na divadelní soubor studen-

tů z dob Fráni Šrámka. Na vedení souboru se podílela 

celá řada významných osobností - M. Hejnová, E. See-

manová, J. Paďour, J. Chrpa, V. Martinec, E. Pašková, 

J. Hraše, H. Glancová, M.  Hrachovinová a O. Liška, E.  

Hrubá, Š. Štembergová- Kratochvílová a mnoho dal-

ších.V roce 1993 se z názvu souboru vytrácí název 

„recitační.“ Schůzky jsou zaměřeny více na improvizač-

ní práci s jednotlivci i kolektivem. Soubor mládne, jiţ se 

nedělí na dětskou  přípravku RSŠD a studentskou část 

RSŠD. Nyní je to jeden velký soubor Studio Šrámkova 

domu, pracující v několika skupinkách dle věku a 

schopností dětí (od 6 let do 20). 
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PROČ JE V SOBOTCE  

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ  

PŘÁTELÉ ŠOLCOVA STATKU? 

 
Kaţdý z nás má na mapě místo, které povaţuje za nej-

krásnější krajinu svého srdce. Je to nejčastěji naše rodiš-

tě a jeho okolí; jsou to cesty, po kterých jsme běhaly 

jako děti a toulali se jako mladí. Jen někteří z nás mají 

to štěstí, ţe objevili ještě jedno milované místo, a to 

krajinu své duše. 

 

Krajina duše - to je místo, které nás obohatilo, dalo nám 

mnohá krásná setkání, poznání a hlavně nám pomohlo 

najít přátele. Dlouholeté přátele. 

Pro mnohé z nás, kteří se kaţdoročně scházíme na 

Šrámkově Sobotce (a mnozí uţ více neţ 30 let), se tím 

místem stal Šolcův statek. Snad stejnou dobu patříme 

totiţ mezi přátele RNDr. Karla Samšiňáka. Vţdycky 

jsme u něho obdivovali jeho renesanční vzdělanost, 

vţdycky nás okouzloval svým smyslem pro humor a 

recesi, a hlavně nás "nakazil" svou láskou a oddaností k 

rodnému kraji - k Sobotecku! 

 

Kdyţ se před  třemi lety pan Karel Samšiňák rozhodl, ţe 

předá statek svému synovi RNDr. Janu Samšiňákovi, 

začali jsme přemýšlet, jak zařídit, aby Šolcův statek 

zůstal stavbou, v níţ by i nadále probíhaly výstavy a 

další kulturní akce a v níţ by byly uloţeny s moţností 

vystavení všechny umělecké předměty a knihy, které 

pan Samšiňák st. za celý ţivot s láskou shromáţdil. 

Po dohodě s Janem Samšiňákem jsme roku 

2005 zaloţili občanské sdruţení Přátelé Šolcova statku, 

s jehoţ pomocí se snaţíme získat různé granty a pří-

spěvky. Členové sdruţení jsou z Prahy, Plzně, Nového 

Bydţova, Opavy i z Jičína a ze Sobotky. Vzhledem k 

tomu, ţe jiţ druhým rokem probíhá rekonstrukce statku, 

schází se členové sdruţení především v pracovním odě-

vu, aby alespoň skromnou pomocí přispěli ke zvelebení 

statku. 

V letošním roce hlavní práce končí a my bychom rádi 

začali  s kulturními akcemi. První se uskuteční v době 

Šrámkovy Sobotky a bude to výstava  dřevěných objek-

tů Ivana Šmída a keramiky jeho přátel. 

 

Aţ půjdete Šolcovou ulicí, všimněte si, jak opravený 

Šolcův statek městu sluší. Těšíme se, ţe se s vámi se 

všemi – pravidelnými návštěvníky i občany Sobotky – 

budeme setkávat na mnoha zajímavých kulturních ak-

cích. 

 

Za občanské sdruţení Přátelé Šolcova statku  

Helena  Jeţková  a  Bohuslava  Ţivná 

 

 
Šolcův statek z r. 1811 - rodný i úmrtní dům básní-
ka Václava Šolce (1838 - 1871), mimořádný do-
klad lidové architektury na Sobotecku, soukromá 
galerie a místo četných setkání během festivalu 
Šrámkova Sobotka. 
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 FOTOGRAFIE Z KULTURNÍCH AKCÍ V DUBNU A KVĚTNU 

V sobotu 19. dubna vystoupil v Městském divadle 

trampský a folkový písničkář VOJTA „KIĎÁK“ TO-

MÁŠKO, zakladatel skupiny Roháči a drţitel několika 

Port. 

V pátek 4. dubna vystoupila v Městském divadle kelt-

ská hudební skupina GWALARN. Zpěvák Yves Gu-

élou zpívá v bretonštině své vlastní i původní bretonské 

písně za doprovodu kytaristy Pavla Helana a houslisty 

Antonína Bukovského.  

Praţská komorní zpěvohra uvedla v pátek 25.dubna v sále sobotecké sokolovny lidovou operetu Járy Beneše  

NA TÝ LOUCE ZELENÝ, v reţii Miroslava Grisi, v hlavní roli s Josefem Zímou. V dalších rolích se objevili dlou-

holetí členové HD Karlín - V. Kalivodová, L. Nováková, O. Král, K. Hábl, M. Grisa. Tato opereta je povaţována za 

nejúspěšnější dílo v tomto oboru u nás. V předválečném Československu dosáhla 2718 repríz. Melodie z této opere-

ty: Já bych chtěl mít Tvé foto, Na tý louce zelený, Venoušku, aj. se staly hity.  
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Divadlo DP z Prahy uvedlo v pondělí 19. května do-

poledne pro děti z mateřské školy a 1. - 3. třídy základ-

ní školy pohádku JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU 

NAPRAVIL. 

V pátek 30. května vystoupilo v Městském divadle 

SMYČCOVÉ TRIO PRAGA. E. Šafaříková - housle, 

Z.Pešková - viola, V. Krasnická - violoncello. Na pro-

gramu  byla díla Haydna, Myslivečka, Mozarta a Vra-

nického 

Divadelní agentura Praha uvedla v sobotu 31. května v téměř vyprodaném Městském divadle hru Boţeny Šimkové 

VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM. Jde o původní českou detektivní hru, ve které je všechno jinak a záplava komic-

kých situací dospěje v závěru k nečekaně dramatickému zvratu a rozuzlení. Hráli  Ivanka Devátá, Jiří Čapka, Vlas-

ta Ţehrová, Milada Bednářová, Jiří Wohanka a Rudolf Stärz. 
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15.5.2008 bylo slavnost-

ně otevřeno sobotecké 

Mateřské centrum Ťa-

pík. 

Na jeho vzniku se po-

dílelo město Sobotka, 

které zdarma pronajalo 

prostory, spolek Bendl, 

drobní sponzoři  a 

spousta dobrovolníků 

z řad maminek, tatínků, 

dětí a kamarádů. Mateř-

ské centrum je přede-

vším místo pro setká-

vání maminek na ma-

teřské dovolené. Děti se 

učí postupně začleňovat 

do kolektivu, navazují 

nová přátelství a jejich 

maminky si mohou vzá-

jemně vyměňovat zkuše-

nosti, povídat si, naučit 

se nové dovednosti a 

strávit tak dopoledne s příjemnými lidmi. 

Sobotecké MC je otevřeno nejen pro rodiče dětí, ale  

i pro všechny ostatní  členy rodiny a kamarády!! 

 

Během měsíce  květ-

na se uskutečnily 

první dvě schůzky 

s překvapivě  velkou 

návštěvností. Na 

prvním setkání se 

sešlo 23 dětí a mami-

nek a na druhém 

dokonce 28!! To nás 

mile překvapilo! 

MC se nachází 

v přízemí   Spořitel-

ny . Do konce června 

bude otevřeno kaţ-

dý čtvrtek od 8:30h 

– 11:30h! 

Podrobný program 

naleznete přímo na 

dveřích MC,  ve vý-

věsce  městského 

informačního centra 

a na soboteckém 

webu v sekci kultura. 

                     Budeme se těšit, ţe přijdete mezi nás!! 

                                                     

Mgr. Zdeňka Badová 

MATEŘSKÉ CENTRUM V SOBOTCE 

Mateřské centrum „ŤAPÍK― 
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY 
 

Děti dětem 

 

Ve středu dne 2. dubna se naše třída zúčastnila projek-

tu Děti dětem, který se konal k příleţitosti svátku knihy.  

My, 8. třídy, jsme si pro děti navštěvující 1. třídy připra-

vily plno soutěţí, které byly zaměřeny na pohádky a 

všechny jejich oblíbené postavičky. Po náleţitém přiví-

tání a představení jsme se spolu vrhli do říše pohádek, 

her a hlavně do dětských světů, kde nám děti byly hu-

mornými a skvělými průvodci. Ukázaly nám všechna 

zákoutí jejich bezstarostného světa plného pohádek a 

kouzel, do kterého můţou kaţdý den s maminkou vstou-

pit pomocí oslavenkyně dne – a to kníţky.  

 Kdyţ uţ jsme si popovídali o všem, co se týkalo kní-

ţek a pohádek, přišel náš úkol, kvůli kterému jsme se 

sešli – čtení pro děti. Přečetli jsme jim známé pohádky o 

Maxipsu  Fíkovi, Ferdu mravencovi  a kocourku Mike-

šovi. Děti bedlivě poslouchaly kaţdé naše slůvko a  

hned  po skončení pohádkového čtení nám vyprávěly 

své oblíbené večerníčkové příběhy děti.  Kaţdý vyprá-

věl  o něčem jiném, ale nejpopulárnější pohádkou byla 

„O tom, jak se Fík opil.“ Ta má u dětí (podle nás) nej-

větší úspěch.  

A kdyţ uţ bylo dopovídáno a dočteno, přišla řada na 

velkou pohádkovou soutěţ, kde nám děti ukázaly, jak      

krásně uţ píšou a ještě lépe malují. Byli jsme moc nad-

šeni, ţe jsme dětem kápli do noty, coţ není vůbec jedno-

duché. Kaţdé dítko je originál, které má rádo něco úpl-

ně jiného neţ ti předchozí, takţe pro nás byla největší 

výhra, kdyţ se všechny děti bavily .  

 Kdyţ uţ byly soutěţe hotové a náleţitě vyhodnocené, 

dostali všichni něco na zub a všichni jsme se rozešli 

s tím, ţe se tu za rok zase setkáme.  

 Sám za sebe musím říct, ţe já jsem si společné chvil-

ky s dětmi vychutnal a skvěle jsem se bavil. Ale také se 

mi potvrdila věc, která se mnohým lidem nezdá obtíţ-

nou a tou je – stát se na chvíli panem učitelem. Mně 

upřímně ty dvě hodiny bohatě stačily, protoţe to oprav-

du není tak jednoduché, jak se zdá. Ono udrţet si pozor-

nost, děti nenudit a zaujmout, je opravdu  nesnadný 

úkol. Člověk musí ukázat, ţe nemají vše dovoleno a ţe 

bez poslouchání se to opravdu někdy neobejde. 

 

     Daniel Krejčík, 8.B 

 

 

          O Africe 

 

Ještě nyní mi v uších zní rozléhající se tóny linoucí se 

z afrických bubnů, kdyţ si vzpomenu na pátek 25. dub-

na, kdy u nás přednášeli dva afričtí spoluobčané o své 

rodné zemi – o Africe. Myslím, ţe nejen já, ale i další 

mí spoluţáci bedlivě naslouchali všemu, co nám ná-

vštěvníci vyprávěli 

.Dověděli jsme se o politice, která v Africe vládne, o 

zvířatech, ale i o podmínkách, ve kterých Afričané ţijí. 

Samotná přednáška se skládala ze tří částí. Nejprve jsme 

se seznámili se ţivotem Afričanů. Pověděli nám o tom, 

jak v mládí odešli z Afriky studovat aţ sem k nám do 

České republiky. Poté nechali prostor i pro naše dotazy. 

Samozřejmě nás zajímala spousta věcí. Vzpomínám, ţe 

se někdo ptal na africké zvyky, na jídla atp. Všechny ty 

o t á z k y  n á m  h o s t é  z o d p o v ě d ě l i . 

Následovala část druhá – soutěţ. To se naopak ptali 

Afričané nás. A jelikoţ jsme věděli, které státy sousedí 

s Jihoafrickou republikou i který je nejvyšší bod Afriky, 

dostali jsme za to úţasné ceny. Na výběr jsme měli ruč-

ně vyrobené řetízky, náramky, malé pletené tašky a 

myslím, ţe i šátky. Ale čas utíkal a naši hosté uţ museli 

svou bohatou přednášku pomalu ukončit. 

Ve třetí části jsme slyšeli bubnování na africké bubny. 

Krásnou melodii jsme všichni doprovázeli africkým 

zpěvem, jehoţ slova nás předem hosté naučili. 

A byl konec. Dopředneseno, dobubnováno. Měla jsem 

z toho všeho velmi hezké pocity. Jako poděkování jsme 

A f r i č a n ů m  d a l i  v o ň a v é  k v ě t i n y . 

Doufáme, ţe podobná představení se v naší škole budou 

pořádat častěji, protoţe tohle se nám opravdu velice, 

velice líbilo! 

                                                                                             

                                               Veronika Krupičková, 9.A  

 

Čarodějnický rej 

 

Ve středu 30. dubna děti prvního stupně jiţ tradičně 

spolu oslavily ČARODĚJNICE. 

Na tento den si připravily vskutku nápadité čarodějnické 

masky a nechyběly ani tolik potřebné dopravní prostřed-

ky – tedy pořádná košťata.  

Čarodějnický rej začal zapálením symbolického ohně na 

zahradě školy, do nějţ děti házely lístky se svými nedu-

hy, kterých by se rády zbavily. Kdyţ oheň pohltil i vel-

kou vycpanou čarodějnici, vydal se průvod zpět do ško-

ly. Protoţe nebylo letos příznivé počasí, zbytek čaroděj-

nického reje proběhl v prostorách vyzdobené tělocvič-

ny. Tam na všechny čekalo vyhlášení nejlepších masek, 

drobné soutěţe a samozřejmě tanec. 

Letošní čarodějnický rej se opravdu vydařil, děti si uţily 

spoustu legrace a zábavy.  

Dík všech zúčastněných patří ţákům 9.B, kteří se výraz-

ně podíleli na vlastní přípravě a organizaci celé akce. 

                                          

                                                           Alena Slavíková  

 

 

 

 

Atletické soutěţe 

 

 Dne 6. května proběhlo v Jičíně okrskové kolo atletic-

kého čtyřboje. Ţáci reprezentovali naši školu ve všech 

kategoriích. Nejlépe skončila děvčata v kategorii star-

ších ţákyň. Obsadila 1. místo a postoupila do okresního 

kola, kde se umístila na 5. místě. Petra Kupcová 

v jednotlivkyních vyhrála okrskové kolo. 

 

Ve dnech 20.a 21. května proběhl v Nové Pace Pohár 

rozhlasu. 

V kategorii mladších ţákyň nejlépe reprezentova-

la:Tereza Picková (6.B) 

 2. místo v hodu kriketovým míčkem a 9. místo ve sko-

ku dalekém. 
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 V kategorii mladších ţáků byli nejlepší  

Jakub Bárta  
6. místo v běhu na 60m, 4. místo ve skoku vysokém,  

František Bartko  
7. místo v běhu na 60m 

Martin Václavík  
9. místo v hodu kriketovým míčkem.  

 

Chlapci zaběhli vynikající štafetu - 2. místo.  

Celkově se umístili na 6. místě ze 13 škol. 

 

Kategorie starších ţákyň: 

 Petra Kupcová  
2.místo ve skoku dalekém a 10. místo ve vrhu koulí 

Veronika Krupičková  
 5. místo ve vrhu koulí.  

Celkově dívky obsadily 8. místo z patnácti zúčastně-

ných škol. 

 

 Kategorie starších ţáků : 

 Lukáš Bláha  
 vynikající 1. místo ve vrhu koulí,12. místo ve skoku 

dalekém,  

Jan Jirásek a Vítězslav Bárta  
 7. místo ve skoku vysokém,   

Martin Čepička  
 8. místo v běhu na 60m.  

 

Celkově chlapci obsadili 7. místo  

 

Poděkování patří všem ţákům, kteří naši školu repre-

zentovali. 

                                                                                        

Mgr. Jana Zumrová 

 

 

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ 
 

UZAVŘENÉ SŇATKY  

 

4.4. 2008  hrad Kost  

Haken Jan, Ţďár 

Holubová Ivana, Bakov nad Jizerou 

 

18.4.2008 obřadní síň  

Zedek Martin, Osek 

Tvrdíková Klára, Osek 

 

25.4.2008 hrad Kost  

Zajíček Zdeněk, Praha 

Pašková Angela, Praha 

 

26.4.2008zámek Humprecht  

Malachta Oldřich, Praha 

Havlíčková Petra, Praha 

 

7.5.2008 hrad Kost  

Pelant Vladimír, Mnichovo Hradiště 

Doušová Monika, Mnichovo Hradiště 

 

10.5.2008 zámek Humprecht  

Janoušek Jan, Mnichovo Hradiště 

Bartková Klára, Mnichovo Hradiště 

 

17.5.2008 zámek Humprecht  

Novotný Vladimír, Praha 

Cachová Ivana, Praha 

 

17.5.2008 zámek Humprecht  

Kudrna Jan, Neratovice 

Kvokačková Alena, Horní Počaply 

 

30.5.2008 hrad Kost  

Ţáček Pavel, Hradec Králové 

Chaloupková Oľga, Hradec Králové 

 

31.5.2008 zámek Humprecht  

   Mentl Marek, Čistá u Horek 

    Fejfarová Bohuslava, Nová Paka 

 

Ohlasy publikace Jiřího Hrašeho:  

Tam v tom domě na náměstí, Sobotka 2007 

 

V dopisech. Josef Krám z Rychnova nad Kněţnou 

uvedl: „Odvedl [Jiří Hraše] kus velké a především 

zásluţné práce (někdo přece musí umět poděko-

vat po letech oběma osobnostem [...]), nemluvě o 

tom, ţe pro mne jako Rychnováka jsou víc neţ jen 

zajímavé části textu o našem městě. Mám s Vámi 

radost [...]“ Jiří Uhlíř z Jaroměře napsal: „Děkuji 

vám za zaslání krásné bibliofilie pana reţiséra 

Českého rozhlasu MgA. Jiřího Hrašeho [...], touto 

k n í ţk o u  j s t e  m ne  ve lm i  po tě š i l i . “  

V tisku vyšly recenze: Jan Bílek, Malování měsíců 

a let Marie a Václava Hejnových, Češtinář, roč. 18, 

2007–2008, č. 1, s. 34–35; Aleš Fetters, Sobotec-

ká kníţka o Hejnových. ZŠS, roč. XLIV, č. 5, září-

říjen 2007, s. 3 a týž Další svazek Knihovničky 

Českého ráje. Od Ještěda k Troskám, roč. XIV/

XXX/, č. 4, 2007 

JEZDECKÝ KLUB  
SOBOTKA  

pořádá memoriál 
Vl. Havránka 

12. - 13. 7. 2008 

 
PARKUROVÉ ZÁVODY  

místo : kolbiště pod Humprechtem - Sobotka 
program: sobota - obtíţnost ZL-S,Mini-maxi.  

               neděle -  ZM-L.  
Travnatý povrch je před závody zavlaţován.  

Celková dotace závodů 60 000 Kč.  
Info: tel. 604 103 493 a www.jksobotka.estranky.cz 

 
19.7. se uskuteční HOBBY ZÁVODY 

parkur 60-100 cm, barel race,stake race,trail 
mohou se zúčastnit i jezdci bez licence  
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31.5.2008 zámek Humprecht  

Pavlíček Tomáš, Sobotka 

Borská Barbora, Sobotka 

 

31.5.2008 hrad Kost  

Nešpor Michal, Turnov 

Wallbaumová Alexandra, Praha 

 

 

JUBILEA 

 

našich spoluobčanů, kteří se doţili významného ţivot-

ního výročí 80, 85, 90 a více roků a mají trvalý pobyt 

v Sobotce a připojených obcích. 

 

Pan Jaroslav Špígl ze Sobotky oslavil své narozeniny 

dne 23. 4. 2008. Mohlo by se říci: rozhodně dobře vypa-

dající osmdesátník – patrně dar od přírody, Dalším da-

rem, který mu byl dán do vínku, je jeho celoţivotní 

vztah k ţeleznici, prý trochu zděděný po strýci 

z Liberce. Zde jako mladý začal pracovat na kolejích. 

Nejdříve jako dělník, postupem času a s doplněným 

vzděláním stoupal po pomyslném ţebříčku stále výš. 

Sobotečtí si jistě vzpomenou, ţe se s ním dlouhá léta 

potkávali na místním nádraţí, kde působil jako výprav-

čí. I Jan Špígl na toto období často zavzpomíná. A co 

sdělit z jeho osobního ţivota? Stále ještě patří k těm 

oslavencům, kteří mají to štěstí, ţe jsou ještě dva, na 

radosti i starosti, jak je ţivot přináší. S manţelkou vy-

chovali dvě dcery - dvojčata a s jednou z nich dnes byd-

lí v rodinném domku v Sobotce. Pečlivě se stará o při-

lehlou zahrádku a v rámci moţností si s manţelkou uţí-

vají ţivotní pohody. 

 

30. 4. 1928 – „na čarodějnice“ – se narodila paní Jar-

mila Kerhartová ze Sobotky. Ţe bývají tyto tajemné 

bytosti i půvabné, čilé a podnikavé, se ví jiţ dávno. To-

téţ by se dalo vypovědět i o paní Kerhartové. V ţivotě 

prošla mnohým, jak sama říká. Byla jsem chudá i boha-

tá, podnikavá i úplně dole a bylo by toho na román. Byl 

by to dlouhý a místy i lehce neuvěřitelný děj, ale 

v ţivotě se stává ledacos. Paní Kerhartová pochází 

z Bílkova zahradnictví v Sobotce. Zahradnicí se také 

vyučila a brzy se také do zahradnictví, ale velkého,  

vdala. Krátce po sobě potom porodila tři děti. Manţel-

ství se však záhy rozpadlo a další důleţitý muţ v jejím 

ţivotě byl pan Kerhart. S ním pracovala v oblasti pohos-

tinství pod Jednotou Ţelezný Brod. Na tato léta vzpomí-

ná ráda, byla mladá a práce se dařila. Nelítostný osud 

však zkrátil manţelův ţivot dříve, neţ si začal uţívat 

zaslouţeného důchodu. V Sobotce se potom potkala 

s panem Barešem, dalším osudovým muţem. S ním po 

mnoha letech společného ţití uzavřela také manţelství. 

K rodině však pořád neodmyslitelně patří její děti a uţ 

zase jejich děti. A tak paní Kerhartová  na všechny ráda 

vzpomínala. 

  

9. května oslavila neuvěřitelných 96 let paní Anna  

Drahoňovská z Lavic. V současné době je naší nejstarší 

ţijící občankou na území Sobotky a v připojených ob-

cích. Napsat o ní něco převratně nového je docela těţké. 

Po devadesáti letech se píše o jubilantech kaţdý rok a 

kdyţ se u nich vlastně nic podstatného nemění, je to 

dobře. Narozeniny si paní Drahoňovská připomíná tra-

dičně v kruhu svých nejbliţších, to je dcera a její rodina, 

dvě vnoučata a jejich rodiny a také pravnoučata se svý-

mi blízkými. Na oslavu narozenin přijíţdějí kaţdoročně 

z Německa pan Arnošt, kterého paní Drahoňovská vy-

chovávala, protoţe jeho matka tragicky zemřela. A proč 

se tak úctyhodného  věku jubilantka doţívá? Byla vţdy 

usměvavá a optimismus dokázala rozdávat i všem oko-

lo, i kdyţ se s ní ţivot  příliš nemazlil. Manţelka učitele, 

který se politicky neangaţoval a byl poměrně často pře-

kládán a samozřejmě tím rodina trpěla. Poslední učitel-

ská štace pro něho byla škola v Sobotce a bydlení 

v Lavicích. Místo si velice oblíbil, měl rád přírodu a 

kolem staré školy v Lavicích je jí dostatečně.  V souladu 

s přírodou tam také ţije i paní Drahoňovská a prostředí 

jí velice svědčí.  

 

Dalším jubilantem je paní Irena Fafková – Solánová 

ze Sobotky. 

Narodila se 13. 5. 1928 v jiţních Čechách v rodině 

lesního Pudila, na panství rodiny Schwarzenbergů. Na 

tatínka vzpomínala velice hezky, často jí s sebou brával 

do lesa a protoţe to byly dlouhé výlety, brzy se také 

naučila lyţovat, aby tatínkovi na obchůzkách stačila. Po 

něm prý také sdědila  určitou tvrdohlavost i talent 

k umělecké činnosti. Jenomţe cesta ţivotem nebývá 

nikdy úplně rovná, ale různě se klikatí a nebylo tomu 

jinak ani u naší oslavenkyně. Silní jedinci se však od 

svého cíle příliš neodchylují, a tak se paní Fafková-

Solánová vţdy nějakou cestičkou k výtvarnému umění 

znovu a znovu vracela. Velkou oporou v tom jí byl i 

manţel, akademický malíř a grafik J. Fafek - Solán. 

S ním, i zcela samostatně, vystavovala své umění ve 

světě, zejména však v západní Evropě, Rakousku, Ně-

mecku, Francii. Zdálo by se, ţe „doma není nikdo pro-

rokem“. Opravdu nejméně výstav bylo v Česku, přesto i 

tady výtvarnem ţila. Učila např. na lidových školách 

umění a ještě v pozdějším věku dokázala vystudovat 

scénografii a umělecké loutkářství. Sobotečtí by si asi 

vzpomněli na oslavu 400.výročí znovuvysvěcení místní-

ho kostela, kdy na věţi chrámu viselo bílé plátno s její 

grafikou. V současné době další tvorbě brání určité 

zdravotní problémy na obou rukou, ale ty určitě za čas 

odezní a paní Irena Fafková-Solánová se uţ v duchu 

chystá na další práci.Tentokrát by to měla být umělecká 

loutka Krčína z Jelčan. 

 

Ve zcela jiném duchu, rozhodně ne však nezajímavě, 

se odvíjel ţivot paní Boţeny Zahrádkové, rozené Bleb-

tové z kovárny ve Staňkově Lhotě. 

Narodila se 26. 5. 1923. V rodině vyrůstala ještě spolu 

s dalšími dvěma sourozenci, absolvovala čtyři třídy 

měsťanské školy v Sobotce a zrovna v období, kdy se 

uvaţovalo, ţe by mohla jít „dál“, přišlo úmrtí tatínka. 

Pří této vzpomínce si paní Zahrádková trochu posteskla 

– ţivot mohl být trochu lehčí! Jako 19-ti letá se potom 

provdala za Josefa Zahrádku, soukromého zemědělce. 

Práce v zemědělství jí od té doby provázela celým ţivo-

tem. Spolu s manţelem vychovali dvě děti – dceru a 

syna. Babiččiny kulatiny přišly obě rodiny dětí také 

společně oslavit. I nejmladší pravnouček musel ochut-
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nat, co má babička dobrého. Přestoţe dnes uţ ţije paní 

Zahrádková sama, není však osamocena. Zejména dcera 

se stále činorodou babičkou něco pěstují a chovají různá 

domácí zvířata. A tak mottem naší oslavenkyně by moh-

lo být úsloví: kdyţ práce v zemědělství, tak na celý ţi-

vot. 

 

Všichni jubilanti si zaslouţí, aby jim zdravíčko slouţi-

lo a ještě dlouho si mohli uţívat ţivotní pohody. 

                                                              

                                                              Jaroslava Vraná 

 

 

 Za Radovanem Lukavským 

 

Letošní předjaří přineslo smutnou zprávu, ţe se rapidně 

zhoršil zdravotní stav jednoho z našich nejvýraznějších 

herců, Radovana Lukavského. Zemřel 20. března 2008.      

V Sobotce jsme se s ním setkali několikrát. Vzpomíná-

ním na komorní vystoupení členů Národního divadla, 

kteří ve středu 6. července 1977 ve spořitelně přednesli 

scény z Měsíce nad řekou. Byl mezi nimi i Radovan 

Lukavský, přijal pak pozvání na posezení Na poště. 

Zapojil se do našeho zpívání, zjistili jsme, ţe umí i 

„Lorda Wejvrlyho-“, zazpíval nám tehdy překrásně pí-

seň Zoťali  brezu, uţ ju vezú. Byl to díky tomuto velké-

mu herci, ale zejména velkému a čistému člověku jeden 

z nejkrásnějších večerů.  

 V knize Rozhovory s dědečkem (Karmelitánské nakla-

datelství Horní Vydří 2004), kterou napsala jeho vnučka 

Klára Lukavská, můţeme číst vzpomínku, ţe záhy po 

válce v DISKu reţisér „Pleskot s námi po Nasredinovi 

nastudoval Šrámka, Měsíc nad řekou, a to bylo krásný 

představení“. A jinde vzpomíná jak rád zpíval Plavo-

vlásku nebo Tři tambory. Takţe i v tom bylo naše teh-

dejší souznění s ním. 

Byl pak i na XXXXVI. Šrámkově Sobotce v roce 1992, 

kdy při zahájení přednesl svůj pořad z Violy – Antické 

řečníky. Pobyl pak po představení chvíli mezi námi 

v Šolcově domě. Notovali si mj. s naší milou Šárkou 

Štembergovou. A naposledy tu byl v roce 2002, kdy 

spoluúčinkoval v úvodu 46. Šrámkovy Sobotky v pásmu 

Šrámkových veršů. To uţ na něm byl jeho věk velmi 

znát.     

                                                                                                             

Aleš Fetters 

 

Miloslava Hrdličková-Šrámková 

 Na letošní 14. srpen připadají dvě smutná výročí. 

Toho dne v roce 1958, tedy před padesáti lety zemřela 

celoţivotní věrná druţka Šrámkova, paní Miloslava 

Hrdličková-Šrámková. Významně se podílela na vzniku 

festivalu Šrámkova Sobotka, díky ní máme v Sobotce 

na náměstí Šrámkův dům, v něm spisovatelův archiv, 

díky ní dostává město Sobotka honoráře z vydávání 

Šrámkových kníţek. Uţ půl století odpočívá spolu 

s Fráňou Šrámkem na soboteckém hřbitově. Město So-

botka ani účastníci festivalu jí nemohou být snad ani 

dost vděčni. Hold jí vzdala před lety paní prof. Marie 

Hejnová Kníţkou o Milce (Kruh, Hradec Králové 

1985), „protoţe /mj./ jsme se měly spolu rády, protoţe 

po Fráňově smrti jsem  Milkou často bývala a setkat se 

s ní byl záţitek, protoţe byla z generace průkopnic 

osvobozujících ţenu…“. 

 

 Další výročí 

 

Týţ den v roce 1993, tedy uţ před patnácti lety, ze-

mřel velký herec i člověk – Jiří Adamíra. Jezdíval spo-

lu se svou ţenou, herečkou Haničkou Maciuchovou 

často do Sobotky, sedával s námi, spíš tichý, nasloucha-

jící s nezaměnitelným lehkým (a někdy i trochu ironic-

kým) úsměvem. Na 26. červen připadlo sté výročí naro-

zení básníka Ladislava Stehlíka, před deseti lety  

14. července 1998 zemřel básník Miroslav Holub. 

S oběma jsme se měli moţnost v Sobotce setkat, oba tu 

hovořili a četlo se z jejich textů. A nakonec nemůţeme 

opomenout nedoţité 80. narozeniny nezapomenutelného 

Vladimíra Komárka (narodil se 10. 8. 1928). Jezdil 

sem pravidelně, často jsme ze Sobotky jezdili i za ním 

do Nedvězí u Semil. Několikrát tu vystavoval, rád obda-

rovával svými grafikami, je také tvůrcem „posezenky od 

Šolců“. Nezapomenutelné byly besedy s ním. Jeho vy-

pravěčský talent okouzloval, jeho jemný humor vţdy 

potěšil a povzbudil. Výrazně po řadu let spoluvytvářel 

kouzlo Šrámkových Sobotek. 

Aleš Fetters 

 

OPUSTILI NÁS NAVŢDY 

 
Březen 

Dne 30. března zemřela ve věku 55 let paní Eva Ver-

nerová ze Sobotky. 

 

Duben 

Dne 2. dubna zemřela ve věku 73 let paní Marie Fry-

drychová, rozená Ronová, z Plhova. Dne 7. dubna ze-

mřela ve věku 68 let paní Anna Kozáková z Hrdoňovic. 

Dne 7. dubna zemřel ve věku 58 let pan Josef Kolář ze 

Střelče. Dne 10. dubna zemřela ve věku nedoţitých 76 

let paní Ludmila Drapáková, rozená Knobová, z Plhova. 

Dne 15. dubna zemřel ve věku nedoţitých  81 let pan 

Josef Franěk ze Zámostí. Dne 19. dubna zemřel ve věku 

85 let Josef Ort, Nepřívěc. Dne 20. dubna zemřela v 

poţehnaném věku nedoţitých 97 let paní Zdena Holu-

bová, rozená Stránská, ze Sobotky. Dne 24. dubna ze-

mřel ve věku 50 let pan Petr Ficek z Horního Bousova. 

Dne 25. dubna zemřela v poţehnaném věku nedoţitých 

95 let paní marie Hercíková z Holína. Dne 30. dubna 

zemřel ve věku 57 let pan Jaroslav Mlejnek, Štidla. 

 

Květen 

Dne 5. května zemřel ve věku 51 let pan Jaroslav 

Koťátko ze Sobotky. Dne 5. května zemřela ve věku 

nedoţitých 88 let paní Věra Škopánová, rozená Jirčáko-

vá, z Libošovic,. Dne 25. května zemřela ve věku 82 let 

paní Milena Pokorná, rozená Kálalová, z Mladějova. 

Dne 27. května zemřel ve věku nedoţitých 80 let pan 

Stanislav Ort z Oseka. 
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52. ŠRÁMKOVA SOBOTKA 
28. 6. – 5. 7. 2008 

 
MAJÍ SI CO ČÍST ? 

Literatura pro děti a její čtenáři 
 

SOBOTA  28.června 
  11:00 knihovna Fráni Šrámka 

VERNISÁŢ VÝSTAVY PASTELKA DĚTEM 
  15:00 zahrada Šrámkova domu 

ZAHÁJENÍ SEMINÁRNÍCH DÍLEN STUDENTŮ 
  20:30 zahrada Šrámkova domu nebo sokolovna 
JOSEF KAJETÁN TYL – TVRDOHLAVÁ ŢENA 
Městské divadlo Mladá Boleslav. Reţie: Josef 

Kettner Vstupné 100 Kč. 
 

NEDĚLE 29. června 
10:00 sál spořitelny 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠRÁMKOVY SOBOTKY  
13:00 Šolcův statek 

VERNISÁŢ VÝSTAVY SOUZNĚNÍ  
  14:00 sál spořitelny 

POETICKÉ ODPOLEDNE  -  
KDYBYCH BYL PASTEVCEM KONÍ 

Štěpán Kos - klavír, Rudolf Kvíz - přednes,  
Miroslav Matějka – flétna 

  15:30 zahrada Šrámkova domu 
VERNISÁŢ VÝSTAVY ILUSTRACÍ  Z KNIH  

GALINY MIKLÍNOVÉ  
  16:30 kostel sv. Maří Magdaleny 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Vstupné 50 Kč. 
  17:30 zahrada Šrámkova domu 

VERNISÁŢ VÝSTAVY   
BĚLORUSKO – VOLBY BEZ VOLBY 

19:30 Městské divadlo 
MIRO GAVRAN - PACIENT DOKTORA FREUDA 

Komorní činohra Praha. Reţie: Jiří Bábek 
Vstupné 60 Kč 

22:00 zahrada Šrámkova domu 
SESTRY STEINOVY 

  
PONDĚLÍ  30. června 

9:00 sál spořitelny 
ILUSTRACE LITERATURY PRO DĚTI  
A MLÁDEŢ: VÝCHODISKA, SITUACE, 

 MEZINÁRODNÍ KONTEXT  
PhDr. Martin Reissner 

11:00 sál spořitelny 
KARAFIÁTOVI BROUČCI ANEB SVĚT BOŢÍHO 
ŘÁDU A JEHO PROMĚNY - PhDr. Věra Broţová 

13:30  zahrada Šrámkova domu 
SEMINÁŘ ÚVODU DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ 

Mgr.Blanka Kotoučová 
15:00 náměstí 

SPOLEČNOST MRTVÝCH BÁSNÍKŮ 
16:00 Šrámkův dům 

L. HIM A G. URBÁN - BLEDĚMODRÝ PETR 
Poslech rozhlasové hry. Reţie: Jiří Hořčička. 

17:00 zahrada Šrámkova domu 
AUTORSKÉ ČTENÍ – DANIELA FISCHEROVÁ 

19:30 sál sokolovny 

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ – PŘÍBĚH KONĚ 
Městské divadlo Mladá Boleslav. Reţie: Josef 

Kettner Vstupné 80 Kč 
22:00 zahrada Šrámkova domu 

LISTOVÁNÍ – Z KNIHY  TOBIÁŠ LOLNESS 
Scénické čtení, účinkuje Lukáš Hejlík. 

 
ÚTERÝ  1. července 

9:00 sál spořitelny 
O ČTENÁŘÍCH A ČTENÍ NA ZÁKLADĚ  

PRŮZKUMŮ 
 Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. 

11:00 sál spořitelny 
PREZENTACE NAKLADATELSTVÍ   

MODRÝ STŮL 
13:30 zahrada Šrámkova domu 

SEMINÁŘ VÝCHOVY KE ČTENÁŘSTVÍ 
Mgr. Miloš Šlapal 
15:00 sál spořitelny 

PREZENTACE SOUČASNÝCH ČASOPISŮ  
PRO DĚTI - Miroslav Jalovecký 

16:00 Šrámkův dům 
THOMAS MAYNE REID - BEZHLAVÝ JEZDEC 

Poslech rozhlasové hry. Reţie: Ivan Holeček 
17:00 zahrada Šrámkova domu 

AUTORSKÉ ČTENÍ – PAVEL ŠRUT 
19:30 Městské divadlo 

ZAHRÁDKÁŘI  
Divadlo Vosto5. Reţie: Ondar Cihlář a Vosto5 

Vstupné 60 Kč. 
22:00 zahrada Šrámkova domu 

SVÉST SVATÉHO VLADIMÍRA 
Scénická koláţ Holanových textů. 

 
STŘEDA  2. července 

9:00 sál spořitelny 
STEAMPUNK, ČARODĚJNICTVÍ A JINÉ MÓDNÍ 

TRENDY V SOUČASNÉ LITERATUŘE PRO DĚTI 
A MLÁDEŢ   

Mgr. Markéta Straková 
11:00 sál spořitelny 

BESEDA S PŘEKLADATELEM  PAVLEM  
 MEDKEM A  PREZENTACE NAKLADATELSTVÍ   

ALBATROS 
13:30 zahrada Šrámkova domu 

SEMINÁŘ OSVOJOVÁNÍ DĚTSKÉ ŘEČI 
PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 

13:30 u hřbitova 
VYCHÁZKA S ORNITOLOGEM PAVLEM  

KVERKEM  PO LESOPARKU HUMPRECHT 
16:00 Šrámkův dům 

OTTFRIED PREUSSLER - KRABAT 
17:00 zahrada Šrámkova domu 

AUTORSKÉ ČTENÍ – PETRA HŮLOVÁ 
19:00 sál spořitelny 

FR. PAVLÍČEK - DÁVNO, DÁVNO JIŢ TOMU 
Moravské divadlo Olomouc. Reţie: Roman 

Groszmann Vstupné 80 Kč 
22:00 sál spořitelny 

ESTER KOČIČKOVÁ  A LUBOMÍR NOHAVICA 
Hudební koncert. 
Vstupné 80 Kč 

 



16 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tématu festivalu proběhne ve dnech 
28. - 30. června dílna učitelek mateřských škol, 

kterou pořádá redakce časopisu Pastelka. 
 

Festival se koná pod záštitou Krajského úřadu  

Královéhradeckého kraje a za finanční podpory  

Ministerstva kultury ČR. 

 
V průběhu festivalu vychází časopis SPLAV! 

 
POŘADATELÉ 

Středisko městské kultury Sobotka 
Město Sobotka 

Občanské sdruţení SPLAV! 
NIPOS – ARTAMA Praha 

Impuls Hradec Králové 
EXOD Sobotka 

Občanské sdruţení Šrámkova Sobotka 
Základní škola Sobotka 
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sobota  21.6. 2008  11:00 - 00:00 
areál kolbiště pod Humprechtem 

    Festival  kultury, sportu a hudby 

ČTVRTEK  3. července 
9:00 sál spořitelny 

POEZIE A JEJÍ SOUČASNÝ DĚTSKÝ ČTENÁŘ 
Doc. Dr. Jaroslav Toman, CSc. 

11:00 sál spořitelny 
PREZENTACE NAKLADATELSTVÍ  MEANDER  

13:30 zahrada Šrámkova domu 
SEMINÁŘ KRITICKÉHO MYŠLENÍ  

PhDr. Ondřej Hausenblas 
15:00 sál spořitelny 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŢE 
navazuje pořad z textů oceněných prací 

CHCI BÝT I KÝMSI ČTEN 
Divadlo Jesličky Hradec Králové 

16:00 Šrámkův dům 
R. ARTUR - ZÁHADA PIRÁTSKÝCH OSTROVŮ 

Poslech rozhlasové hry. Reţie: Karel Weinlich 
17:00 zahrada Šrámkova domu 

AUTORSKÉ ČTENÍ – EMIL HAKL 
19:30 sál sokolovny 

MICHAL WALCZAK: PÍSKOVIŠTĚ 
Divadlo  Na zábradlí. Reţie: Jiří Pokorný 

Vstupné 80 Kč. 
22:00 zahrada Šrámkova domu 

JIŘÍ KONVRZEK 
Koncert písničkáře. 

 

PÁTEK 4. července 
9:00 sál spořitelny 

JEN AŤ ČTOU…! (COKOLIV?) 
Prof. PhDr. Alena Macurová, Csc. 

11:00 sál spořitelny 
PREZENTACE ČASOPISU PLAV 

13:30 sál spořitelny 
OD POHÁDKY K FANTASY – TVORBA  

SVĚTOVÝCH AUTORŮ PRO DĚTI A MLÁDEŢ 
V ČESKÝCH PŘEKLADECH  
doc. Vlasta  Řeřichová, CSc. 

15:00 náměstí 
CÍSAŘOVO NOVÉ DIVADLO 

16:00 Šrámkův dům 
THOMAS BREZINA - FRANK ŠTAJNÍČEK 

Poslech rozhlasové hry. Reţie: Mária Křepelková 
17:00 zahrada Šrámkova domu 

AUTORSKÉ ČTENÍ – JIŘÍ SÁDLO 
19:30 sál spořitelny 

VEČER DÍLEN 
22:00 sál sokolovny 

UČITELSKÁ DÍLNA 
 

SOBOTA  5. července 
10:00 zahrada Šrámkova domu 

DĚTSKÁ DÍLNA 
11:00 Městské divadlo 

MEDVÍDEK  PÚ NEBO TAK NĚJAK 
Divadelní soubor Čmukaři 

Vstupné 30 Kč 
17:00 zahrada Šrámkova domu 

Koncerty 
 

O pondělí do pátku vţdy ve 22:00  

FILMOVÝ KLUB 

 
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ  

 
uvede 11. - 14. 8. na Malém náměstí  

v Sobotce tyto české filmy:  
 

 T A J N O S T I 
P U S I N K Y 
V Á C L A V 
G Y M P L 


