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Český rok aneb TRADICE tradičně i netradičně
V letošním roce opět Pohád-

kové město Jičín ožije tradič-
ním festivalem Jičín – město
pohádky, který se koná v ter-
mínu 13.–17. září 2017 s podti-
tulem Český rok aneb TRADI-
CE tradičně i netradičně. 

Jak název napovídá, akce již
27. ročníku festivalu bude letos
zaměřená na připomenutí si čes-
kých tradic, a to jak těch notoric-
ky známých, tak i těch dávno 
zapomenutých. Centrum města
Jičína se jako mávnutím kou-
zelného proutku promění ve 
čtyři roční období. Návštěvník
tak bude mít možnost během pě-
ti dnů prožít celý rok, od jara do
zimy.

Tradice budou připomenuty
převážně formou tvůrčích, pohy-
bových i vjemových dílen. Ná-
vštěvníci festivalu se tak mohou
těšit, že si v měsíci září, kdy se
akce koná, upletou pomlázku
a nabarví velikonoční vejce, při-
pomenou si apríl a vyrobí čaro-
dějnici. Léto si připomenou tím,
že navštíví stanové městečko,
které nebude jen na koukání, ale
bude na ně zde čekat i naučná
hra. Podzim bude připomenut
výrobou draků a následnou dra-
kiádou, výrobou bramborových
tiskátek a lampiónů na průvod se
světýlky. Na návštěvníky dýchne
i duch Vánoc a dalších typických

zimních radovánek. Připraven
bude běh na běžkách, jízda na
sáňkách, umělý led pro bruslaře
a spousta tvůrčích dílen s výrob-
ky spojenými s daným tématem.

Všechna tato období zastřeší scé-
na na Valdštejnově náměstí, kde
bude ztvárněna pohádka o Ma-
rušce a Dvanácti měsíčcích, resp.
vesnička se sadem. Děti zde bu-

dou působit jako „matka příroda“
a svými výrobky přebarví stromy
v sadu na období, které je pro da-
ný den určené.

Při tomto ročníku festivalu si
připomeneme výročí jedné
z nejznámějších pohádkových
postav spojených s městem Jičí-
nem, a to Rumcajse. Rumcajs
slaví 50 let od prvního vysílání
v televizi a bude mu patřit celý

středeční den festivalu (13. zá-
ří). Potkáme ho v zahajovacím
průvodu masek, sfoukneme
s ním svíčky na narozeninovém
dortu při oficiálním zahájení
festivalu a po celou dobu akce se
s ním návštěvníci budou moci
vyfotit. V centru města také vy-
roste les Řáholec, který se stane
odpočinkovou zónou. 

Bohatý program přispěje k ne-

opakovatelné atmosféře Pohádko-
vého města, plného přátelské ko-
munikace malých, velkých, zdra-
vých, handicapovaných, místních,
přespolních, dětí i kmetů.

Čeká nás čtvero ročních ob-
dobí se vším všudy! 

Více o festivalu a novinkách
naleznete na webových strán-
kách www.pohadka.cz a na fa-
cebookovém profilu.

Patron festivalu Jiří Lábus vždy tradičně vyhlašuje nejlepší masky zahajovacího průvodu.
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Celostátní výtvarná soutěž s Rumcajsem
Vzpomínáte si na vousatého

loupežníka s dobrým srdcem,
který pomáhal chudým a slabým
proti zlé vrchnosti? 

V letošním roce slaví tento
loupežník, vlastním jménem
Rumcajs, v lese Řáholci již pa-
desát let. Při této příležitosti
Nadační fond Jičín – město po-
hádky a Knihovna Václava
Čtvrtka v Jičíně ve spolupráci
s deníkem Právo vyhlašují vý-
tvarnou soutěž na téma S Rum-
cajsem za českými tradicemi.
Jelikož si vážíme kreativního
nadání našich malých i velkých
umělců, rozhodli jsme se nechat
volnou ruku ve výběru techniky
i velikosti výtvoru. 

Své výtvarné práce zasílejte do
7. července na adresu: Nadační
fond Jičín – město pohádky,
Denisova 400, 506 01 Jičín
s označením „soutěž“. Je ne-

zbytně nutné, aby výtvarníci na
zadní stranu svého díla připsali
své jméno a příjmení, rok naro-
zení, telefonní číslo a adresu
bydliště či školy, třídu a e-mailo-
vou adresu (domů či do školy). 

Autorky a autoři nejzajímavěj-
ších výkresů budou pozváni
k slavnostnímu vyhodnocení
a převzetí cen v rámci programu
festivalu Jičín - město pohádky
v sobotu 16. září na hlavním pó-
diu na Valdštejnově náměstí. Sez-
nam těchto prací bude také zve-
řejněn na pohádkovém webu
www.pohadka.cz a v průběhu fes-
tivalu budou vítězné práce vysta-
veny v obřadní síni jičínského 
zámku. Výtvarné návrhy se auto-
rům nevracejí, stávají se součás-
tí festivalu a poté jsou uloženy
v pohádkovém archivu. Podrob-
né propozice k soutěži lze najít
na www.pohadka.cz.

Jinčí čin každý den jinde
Organizátorky 2. ročníku festi-

valu Jinčí čin chtějí ukázat jiný
pohled na náplň a pořádání kul-
turních programů. Cílem je upo-
zornit na opomíjená místa
Jičína a přivést na ně co
nejširší spektrum ná-
vštěvníků od rodin
s dětmi přes mla-
dé lidi po seniory. 

Místa budou
naplněna progra-
mem tvořeným
workshopy, před-
náškami, divadly
a koncerty, které
obohatí hlavní pro-
gram. Dalším z cílů je
možnost zprostředkovat setkání
s umělci se současným přístupem
k tvorbě a návštěvníky zapojit,
ukázat jim možnosti, jak mohou
sami zasahovat do veřejného dění.

Festival se bude odehrávat kaž-
dý den na jiném místě, a tak po-

ukáže na zajímavé, ale nevyuží-
vané prostory města Jičína, oživí
je a umožní návštěvníkům přístup
do běžně nepřístupných objektů.

Letošním tématem je
ZMĚNA, a to ve všech

svých možných vý-
znamech. Akce 
se bude zabývat
změnami v pří-
rodě, společnos-
ti, vědě i umění
– např. změnou
vnímání vztahu
mladé a starší ge-

nerace, změnou ži-
votního stylu atd. Dů-

ležité je tyto myšlenky
přivádět rovnou do praxe: přede-
vším vyprodukovat co nejmenší
množství odpadu, případně ho
hned v dílně recyklovat, vytvořit
prostor pro setkávání generací
a tím překlenout mezigenerační
propast.

Na Valdštejnově náměstí to během festivalu opravdu žije.

Po stopách loupežnických – výlety pro všechny
Nadační fond Jičín – město po-

hádky si i v letošním roce při-
chystal tematické výlety pro
všechny rodiny, jednotlivce, sku-
piny, školy… Zkrátka pro všech-
ny milovníky přírody a nezapo-
menutelných zážitků. 

V roce 2017 jsou připraveny tři
trasy výletů, které se liší svou
vzdáleností, malebnou přírodou,
zajímavou historií, pohádkovými
příběhy i různorodostí pohybo-
vých aktivit. Účastníci výletů „Po
stopách loupežnických“ spolu
s průvodci navštíví spoustu krás-
ných míst z Jičína a jeho okolí
a těšit se mohou na rozmanitý do-
provodný program. 

První trasa nese název Jak šel

Cipísek pro bitevní lejstro a je
dlouhá čtyři kilometry. Trasa vede
malebnou krajinou podél Cidliny
bez velkých převýšení. V průbě-
hu trasy se počítá s rozmanitými
aktivitami pro děti, ve kterých by
si měly počínat jako odvážný Ci-
písek. Jedná se například o plíže-
ní, házení na čepice či útěk před
stráží. Tato trasa také bude klást
důraz na pomoc slabším v netra-
dičních podmínkách či situacích.
Z tohoto důvodu trasu zvládnou
i rodiny s kočárky či jedinci na in-
validních vozících. 

Druhá trasa, Jak
Rumcajs dal
Mance sluneč-
ní paprsek, je

dlouhá 4 km a vede převážně po
lesní stezce. Tato trasa vypráví
příběh o Rumcajsovi, který
daroval prstýnek ze slu-
nečních paprsků
své Mance.

Děti 
během
výletu
budou
hledat
velký
dub, ve
kterém

Rumcajs schoval žaludy před pa-
prsky od sluníčka. Na trase budou
moci zhlédnout kostýmy Rum-
cajse a Manky. Děti si vyrobí
prstýnek ze „slunečních paprsků“
a zasoutěží si při hledání žaludů
u velkého dubu. 

Třetí trasa, nesoucí název Jak
se švec Rumcajs stal loupežní-
kem, je dlouhá zhruba 3 km a vý-
letníky čekají tři stanoviště, při
kterých zažijí určitě spoustu zá-
bavy. Konečné zastavení bude
v jeskyni, ve které děti odevzda-
jí Rumcajsovi posbírané žaludy,
za které na oplátku získají indi-

cie k uhodnutí kvízových otázek.
I letošní výlety navazují na před-
chozí úspěšné ročníky a vyvrcho-
lí festivalem, jenž je určen pro
malé i velké nadšence pohádek
a bájných příběhů. 

Na výlety se může přihlásit
opravdu každý. Stačí zavítat na
pohádkové webové stránky
www.pohadka.cz pro více infor-
mací nebo se přihlásit osobně
v Městském informačním centru
v Jičíně na Valdštejnově náměstí
a v kanceláři Nadačního fondu
JMP v Knihovně V. Čtvrtka v Ji-
číně, Denisova 400, Jičín.
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