
 

 

27.  ročník festivalu Jičín - město pohádky®  

pod trvalou záštitou   

Rady Královéhradeckého kraje  

 

 

Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín, IČ: 150 56 627 

Tel.: 730 510 990, 733 527 867; e-mail: pohadka@pohadka.cz; www.pohadka.cz 

 
Jičín, 13. 2. 2017 

Vážená paní ředitelko, 
vážený pane řediteli, 
vážení pedagogové, 
milí přátelé pohádkového festivalu, 
 

přijměte, prosím, informace o připravovaném 27. ročníku festivalu Jičín – město pohádky,  
jehož brány budou otevřeny od středy 13. do neděle 17. září 2017. 
 
 Letošní festival s podtitulem Český rok aneb TRADICE tradičně i netradičně Vám předvede Jičín  
v rouchu kouzelné zimy, bláznivého léta, barevného podzimu a jara plného nadějí a očekávání během pěti 
dnů. Nechte se vtáhnout do různých ročních období… Za pohádkovou branou se ocitnete v kouzelné  
a pohádkové ledové říši nebo si odpočinete na lehátku na rozpálené pláži. Stačí pár kroků a můžete si užít 
velký podzimní rybolov nebo si jen tak přivonět k jaru. 
 Průvodci Vám budou pohádkové bytosti a postavy v čele s velkým jičínským oslavencem 
Rumcajsem. Ten povede tradiční průvod a následovat ho budou všichni další Rumcajsové, Manky, Cipísci  
a další postavy. Ti Vás budou provázet po dobu trvání celého programu, na kterém se můžete podílet. 
  

JIŽ TRADIČNĚ OTEVŘENÁ PÓDIA ČEKAJÍ I NA VAŠE VYSTOUPENÍ A AKTIVITY, KTERÝMI MŮŽETE 
PŘISPĚT DO FESTIVALOVÉHO PROGRAMU. 

 
ČÍM? 

 pódiovým vystoupením např. s dramatizací, loutkovým, maňáskovým divadélkem, zpěvem, 
ale i jakýmkoliv pohybovým vystoupením  

 vystoupením dětských hudebních skupin, orchestrů, tanečních skupin 

 realizací tvůrčí dílny pro dětské návštěvníky (materiál zajistíme) 

 realizací hry, soutěže, turnaje pro mladší kamarády. 
 

NEVÁHEJTE PREZENTOVAT SVOU ŠKOLU A PŘIHLASTE SE! 
Přihlášku najdete v příloze tohoto dopisu nebo na www.pohadka.cz. 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 7. 5. 2017!  
 
Kontaktní adresa: 
Nadační fond Jičín - město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín 
Tel.: 730 510 990, 733 527 867 
E-mail: pohadka@pohadka.cz 
 
 
Se srdečným pozdravem 
 

Dominik Malý a Eliška Okolitová 
produkce festivalu Jičín – město pohádky 
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