
Ať žijí pohádky! – ať žije  jubilejní 25. ročník festivalu Jičín - město pohádky 

Za devatero horami a devatero řekami bylo nebylo jedno království…  Jeho brány každoročně 

pro malé a velké, místní i přespolní otevírá v měsíci září princezna Pohádka, jak festival 

nazval otec  festivalové myšlenky Jaroslav Veselý. A nejinak tomu bude i letos - 9. září 2015.  

Hrad ( tedy jeho kulisa) na Valdštejnově náměstí  s „podhradím“ plným  života řemeslníků a 

středověkých kratochvílí, zejména pak  hra Jak najít cestu do pohádky nenechá nikoho na 

pochybách, že jubilejní ročník slavnosti vzdá hold pohádce jako literárnímu žánru.  

„Pohádka, to  je vláha pro dětskou duši. To bys měl jako rodič vědět. Všechny děti potřebují 

pohádky. Víš, co by z nich vyrostlo bez pohádek? Hloupí lidi, kteří by ani nevěděli, že se má 

pomáhat princezně a ne drakovi, “ říká Zdeněk Svěrák ve své knize Tatínku, ta se ti povedla. 

A tak výše zmíněná hra  Jak najít cestu do pohádky vychází z několika klasicky 

nejznámějších pohádek a obsahuje Pohádková zastavení  spojená  s tématicky odpovídajícími 

tvořivými, hudebními, tanečními dílnami, animační a dramatickou dílnou, nebo  s hravými a 

pohybovými aktivitami. Zavede  návštěvníky k perníkové chaloupce na Ryneček, do pekla na 

velkém nádvoří,  ke strašidelnému mlýnu, k Bajajovi i jinam. A za splněné tři úkoly nabízí 

získání tří oříšků, s jejichž pomocí …  ale psst!, nemohu prozradit všechno! Těšme se na 

překvapení.   

A těšme se i na vystoupení škol, na jejich dramatizace pohádek, na vyprávění dětí, rodičů či 

prarodičů, na mnoho pouličních pohádkových představení, také  na venkovní projekce, na  

pouliční muziku i koncerty, předčítání, výstavy, soutěže, hradní bál pro dětské princezny a 

rytíře, ale i na setkání se zajímavými hosty a mnohé další.  

Správně jste odhadli, že  v návaznosti  na  předloženou dramaturgickou vizi se již na podzim 

rozběhla přípravná festivalová jednání  dramaturgické rady a Pohádkového vejboru – což je  

volně otevřená skupina příznivců a pomocníků pohádkového festivalu. Tak jako každoročně i 

letos srdečně zveme - přijďte mezi nás. Více na www.pohadka.cz    
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