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Autorské čtení v Úpici           
Jarmila Nováková           

 
     Autorské čtení jsme zahájili v loňském roce pod názvem Literární rašení. Bylo to setkání 
úpických básníků tří generací. Převažovali studenti z gymnázia, ale zúčastnil se i 86letý autor Josef 
Kábrt. Recitace byla prokládána hrou na flétnu a veselým zpěvem úpické dívčí folkové kapely 
Bosorky. 
 
      V letošním roce jsme k autorskému čtení přizvali hradecký rozhlas. I tentokrát doplňoval čtení 
krátký hudební přednes hry na příčnou flétnu pětadvacetileté učitelky ze ZUŠ Úpice Yvony Szelke 
Mesnerové, který navodil velmi příjemnou atmosféru. 
 
      Něžnými verši nás potěšila Jaroslava Koudelová: 
 

Jak se píše báseň? 
To vezmeš do dlaní 
kus vlastní poezie, 

útržky ze snů, 
mžitky ze vzpomínek 

a notnou dávku fantazie 
- a najednou 

z pera do řádků 
ti plyne melodie, 

jako bys tlukot vlastního srdce maloval. 
 
 
      I letos se představila sextánka trutnovského gymnázia Hana Šustková, která je velkou literární 
nadějí. Se svojí poezií se účastní literárních soutěží: v posledním období to byl Literární Parnas v 
Týništi n. O., dále Ecologica v Českých Budějovicích, Živá voda v Plzni, Poezie 21. století v 
německém Nürnbergu, další výčet může následovat, míst s Hančinou účastí je dlouhá řada. Její 
tvorba se objevila i v regionálním časopise Rodným krajem a v Úpických novinách. Zřejmě není 
daleko doba, kdy se všestranně nadané autorce otevřou dveře do světa velké literatury.  
 
      Malá ochutnávka z veršů Hany Šustkové: 
 

Hrdina 
Četla jsem knihu, jak se prý chodí po laně 

Že stačí jedno ano 
Jedno jdem 

 
Přes každý pád 

Četla jsem knihu, kolik má lano vad 
To mi tak řeknou, když ťapu po tenkém! 

 
Pole 

Zoral pole vedle domu 
Přes to papír balicí 



V dešti blesky vedle hromů 
Tvoří novou matrici 

 
 
      Svou poezii a také jeden ze svých obrazů představil mladý, talentovaný úpický výtvarník Jan 
Drahorád. Poezii vnímá spíše jako obrazy, a tudíž i jeho slovní vyjádření je originální. Melodické 
cítění se odráželo ve verších třicetiletého učitele hudby Petra Samlíka. Nejvíce všechny pobavil 
Antonín Šlechta humornou povídkou o původu slova badminton. Jeho prózy by se daly malinko 
přirovnat k Hrabalovi. Chlapským způsobem vyjadřuje pocity, nálady, situace. Půvabnou tečkou 
poetického odpoledne byla roztomilá básnička desetileté Báry Sukové. 
 
      Těšíme se na další Literární rašení i v příštím roce a doufáme, že nás nadějní úpičtí autoři opět 
potěší melodií, obrazy i něhou poezie. 
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