
26. ročník: Čeká nás pěkně nabitý program 

Přípravy na 26. ročník festivalu Jičín 

– město pohádky s podtitulem CIRK 

vrcholí! Produkce Nadačního fondu 

JMP v čele s paní Pavlínou 

Paličkovou, hlavní dramaturgyní 26. 

ročníku, již zveřejnili kompletní 

program festivalu pro letošní rok. A 

jak to bývá zvykem, tým 

organizátorů festivalu chce 

přichystat pro příznivce této 

velkolepé tradiční události na 

Jičínsku to nejlepší. I letos tomu 

není jinak. Ale nejdříve než se 

rozhrne ta pomyslná festivalová 

opona, pojďme se podívat do 

zákulisí samotných příprav. Jak již bylo zmíněno, letošní téma je o pohybu, o akrobatice, o žonglování, 

o cirkusovém úmění, o klaunech s maringotkami, … a proto pro Vás nebude překvapením, když se 

pohádkové město Jičín promění na pár dní v CIRKus!   

Ve středu 7. září je pohádkový festival slavnostně zahájen tradičním průvodem, kterého se zúčastní, 

mimo jiné, známé osobnosti jako patron festivalu Jiří Lábus, starosta města Jičína a Pohádková dětská 

rada s purkmistryní, chůdaři z Long Vehicle Circus, kouzelníci, siláci, mimové, klauni, bubeníci, masky 

a především vy – návštěvníci festivalu. Opona pohádkového festivalu se rozhrne grandiózním 

přivítáním patrona festivalu Jiřího Lábuse a vznešeným předáním klíčů od města pohádkové 

purkmistryni, jakožto zástupkyni všech dětí. Chybět nebude ani vyhlášení Vašich zajímavých masek 

z průvodu, originální bubenická show skupiny MLASK, disco show plná cirkusových prvků v podání 

taneční skupiny LUNA, taneční klaunská show s Honzou Onderem a Lucií Hunčárovou a mnoho 

dalšího.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„REJ MASEK v CIRKUSOVÉM PRŮVODU“ 

SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MASKU 

Tímto chceme vyzvat všechny děti, mládež, ale i dospělé, aby se s námi 

zúčastnili slavnostního průvodu ve svých maskách.  

20 nejzajímavějších masek se představí při slavnostním zahájení 

festivalu na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí a  budou moci 

vyhrát volné vstupenky na sobotní galaprogram . 

Autor: Andrea Waidingerová 



Ve čtvrtek 8. září k nám zavítají Zdravotní klauni, kteří do Oblastní nemocnice v Jičíně, do Domova pro 

seniory a do Stacionáře Kamarád přinesou humor a radost dětem, dospělým, seniorům i lidem 

s mentálním a tělesným postižením. V zámeckém parku bude pro návštěvníky přichystáno 

překvapení ve formě ukázky akrobacie na závěsných šálách v podání cirkusu TeTy s následným 

workshopem pro odvážlivce. Spolu se Sborem Smetana vystoupí známý zpěvák Petr Bende v kostele 

sv. Jakuba. Ve farní zahradě se můžete zaposlouchat  do Hajajovského čtení s účastí Zdravotních 

klaunů a Zory Jandové.  

V pátek 9. září nás čeká dech beroucí 

podívaná, přijedou nás navštívit 

provazochodci ve výšinách, kteří vždy patřili 

k tomu nejlepšímu, co může nabídnout 

vrcholová show. Přímo nad Vašimi hlavami 

artisté předvedou ve výšinách svou 

ekvilibristickou perforaci, při které se Vám 

zatají dech a orosí nejen čelo. I v tento den 

se ve farní zahradě uskuteční Hajajovské 

čtení, ovšem s Michalem Malátným 

z úspěšné skupiny Chinaski. Ten poté 

vystoupí i na hlavním pódiu spolu 

s Kolínským Big Bandem. V podvečerních 

hodinách je pro návštěvníky přichystán 

Světýlkový průvod a oblíbené Rockování 

v zámeckém parku.  

Jak už to tak bývá, sobotní den s datem 10. 

září je vrcholem festivalu Jičín – město 

pohádky nejen v počtu návštěvníků, ale i 

v pestrosti programu. Od rána pojedeme ve 

velkém stylu. Čeká nás program s Českým rozhlasem z Hradce Králové a následné vystoupení skupiny 

Xindl X. Jako každý rok k nám zavítají zástupci Zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem 

s programem „Přijela k nám ZOO!“. V dopoledních hodinách si budete moci vyzkoušet základní prvky 

akrobacie tentokrát v podání Cirkusu trochu jinak. A odpoledne můžete navštívit i muzikál Eliška 

Kateřina Smiřická. Lze tak shlédnout unikátní projekt inspirovaný skutečnou historickou událostí, 

kterou si pro návštěvníky připravili žáci ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně. Před ohňostrojovým burácením 

roztančí Valdštejnovo náměstí skupina Monkey Business v čele s Matějem Ruppertem.  

Neděle 11. září se nese v duchu časopisů Sluníčko a Mateřídouška s průvodním programem od 

raného dopoledne až do odpoledních hodin. V ranních hodinách se můžete vydat na výlet parním 

vlakem za (Ci)pískem. Máte jedinečnou příležitost nasednout na nádraží v Jičíně a nechat se unášet 

parním vlakem překrásnou krajinou Českého ráje až do areálu jednoho z největších výrobců 

křemenných písků ve střední Evropě. Ani v tento den nezahálíme a pro děti připravujeme zajímavý 

program. V lipové aleji bude pro děti a jejich rodiče připravené běžecké soutěžení. Na Valdštejnově 

náměstí se můžete pobavit s dětským muzikálem ze školního prostředí s písničkami 60. – 80. let 

nesoucí název Jak se ztratila bačkorka a dva se našli aneb Románek ze školních lavic. Nenechte si ujít 
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vystoupení žongléra nesoucí jméno Mitril, který Vám předvede jízdu na jednokolce a připraven bude i 

workshop žonglování.  

Po celý festival budou pro Vás připravena zajímavá představení nejen z místních škol, spolků či 

sdružení, ale i živé sochy, artisti z koutů celé České republiky, pohádkové tvůrčí dílny připravené 

Nadačním fondem Jičín – město pohádky, které jsou pro malé i velké návštěvníky zcela zdarma. Těšit 

se můžete na stánky se suvenýry a s pochutinami, soutěže a spoustu další zábavy pro všechny věkové 

kategorie.  

Relaxovat můžete i u nás… například v Kavárně POTMĚ, ve které Vás obslouží nevidomý. Získáte tak 

příležitost okusit černočernou kávu či další nápoje v absolutní tmě. Svou návštěvou přispíváte do 

sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým a lidem s těžkým zrakovým handicapem vést 

samostatnější život. My, tým organizátorů letošního festivalu, kavárnu rozhodně navštívíme. 

Potkáme se tam i s Vámi?  

Program festivalu JMP si lze přečíst na pohádkovém webu www.pohadka.cz nebo v programové 

brožuře, která bude v prodeji v jičínském Městském informačním centru. Získáte tak podrobný 

přehled o jednotlivých představeních, která lze během pěti dní navštívit.  

 

 

Jinčí čin: Vedlejší program festivalu 

V letošním roce si pro návštěvníky festivalu čtveřice studentek z Jičína vytvořila takzvaný Jinčí čin, 

alternativní program festivalu, který má za cíl oživit opomíjená místa Jičína a obohatit tak návštěvníky 

o nevšední zážitky.  Organizátorky slibují pestrý harmonogram každý den na jiném místě s jinou 

atmosférou. Ve středu slavnostně zahájí ve farní zahradě, ve čtvrtek zavítají do staré haly Seco 

GROUP se studentským představením a taneční performací, v pátek navštíví Jezuitskou kolej se 

scénografy z DAMU, v sobotu oživí Čeřovku s pozorováním oblohy a v neděli vypustí lodičky s přáním 

pro další rok festivalu na hrázi rybníka Kníže za doprovodu hudební skupiny Jezinky. Dále je pro 
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návštěvníky připravena čajovna s večerním promítáním, pouliční umělci, čtení autorské tvorby a 

mnoho dalšího. Celý program lze nalézt na sociální síti Facebook.  

Dramaturgyně návštěvníkům vzkazují: „Jinčí čin vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Jičín – město 

pohádky a rozhodně se nesnažíme být konkurencí, ba naopak chceme zvýšit atraktivitu festivalu. 

Divák má každý den šanci prozkoumat nové místo a společně s kulturním zážitkem zažít něco 

nového.“ 

Myslím, že jako návštěvníci festivalu se máte letos na co těšit!  

Jana Jiránková  


