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Zpravodaj Šrámkovy
Sobotky
Aleš Fetters
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky začal vycházet v roce 1964 při příležitosti VIII. Šrámkovy
Sobotky. U jeho zrodu stáli a na vydávání se podíleli spolu s dalšími prof. Václav Hejn,
učitel Václav Frýba, prom. hist. Karol Bílek a MUDr. Alois Kafka, po smrti prof. Hejna jeho
žena prof. Marie Hejnová. Vydavatelem byla Osvětová beseda Sobotka, nyní je jím
Středisko městské kultury Sobotka, odpovědnou redaktorkou je nyní Drahomíra
Flodrmanová.
První ročníky zpravodaje byly cyklostylované, od roku 1967 je tištěný, ve formátu A4.
Periodicita bývala různá, na počátku „normalizace“ mu šlo doslova „o život“, byl dokonce
dvakrát zastaven. Díky úsilí prof. Hejnové se ho podařilo vždy zase obnovit, i když v jisté
době jen jako festivalový zpravodaj. Vycházel i jako měsíčník, nyní vychází pravidelně
šestkrát do roka ve formátu A5. Přinášel vždy i zajímavou fotodokumentaci, ale často i
reprodukce pozoruhodných prací výtvarných, zejména z oblasti grafiky. Za zmínku stojí
podíl malíře, ilustrátora a grafika Zdeňka Mlčocha na několika ročnících zpravodaje.
Od počátku patřil k významným literárním periodikům, zejména manželé Hejnovi
dovedli podnítit k publikování v něm spisovatele, literární vědce i jazykovědce a další
významné osobnosti. Časopis tak překračoval rámec regionu. V úctyhodné historii
časopisu najdeme spoustu i objevných textů k literární historii šrámkovské, o básníku
Václavu Šolcovi a dalších významných rodácích a lidech se Sobotkou spjatých.
Seznamuje s historií i přírodou Sobotecka, krásami Českého ráje a průběžně se životem
městečka a jeho obyvatel. A ovšem vždy i s bohatým děním při festivalech Šrámkova
Sobotka, která v příštím roce uskuteční svůj již 50. ročník.
Listovat ročníky Zpravodaje Šrámkovy Sobotky znamená objevovat mnoho půvabů a
zajímavostí z „městečka básníků“, obohacovat se vědomostmi i dojmy, znamená to pro
jinde žijící přátele Sobotky být v kontaktu s městem a lidmi, se životem i poezií.
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