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   25. ročník festivalu  Jičín - město pohádky®  
     

    pod záštitou 

                      ®               České komise pro UNESCO 

   a Rady Královéhradeckého kraje 

_______________________________________________________________________________

        

  Hosté 25. ročníku festivalu JMP od 9. do 13. září 2015 

 

Středa 9.9. zahájení festivalu JMP navštíví: 

 

- Markéta Tengbom s rodinou – dcera Václava Čtvrtka (žijící ve Švédsku) 

- Jiří Lábus – patron Pohádkového města, vystoupí při zahájením 16:30  

 

- Miloš Zvěřina – vedoucí dramaturg ČT:D 

- Pavla Köpplová – šéfredaktorka časopisu Mateřídouška 

- Pavel Kudrna ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové 

- Zdeněk Svěrák (čestný občan Pohádkového města, převzal v roce 2014) a divadlo J. Cimrmana 

v 19:00 v MD 

 

Čtvrtek 10.9. 

- Jiří Lábus – v 17:00 vyprávění a čtení ve farské zahradě (v rámci Večerníček má 50) 

 

- Delegace města Martin v čele s primátorem města 

- Otakar Ruml – náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje                                                                                                                                                                                                              

 

 

Pátek 11.9. 

- Josef Dvořák (herec) –  ve 13:00 vyhlášení výsledků literární soutěže 

v 17:00 vyprávění a čtení ve farské zahradě (v rámci Večerníček má 50) 

- Jiří Žáček – v 18:00 porotní sál jičínského zámku 

- Jan Sobotka – spisovatel, autorská čtení dopoledne (vizte program) 

- Petr Březina – spisovatel, autorská čtení dopoledne i odpoledne (vizte program) 

 

Nikolaj V. Palatajkov 

Vladimír Veselý – ředitel deníku Právo 

Jiří Liška 

 

 

Sobota 12.9. 

- Jiřina Bohdalová – ve 13:30 vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na hlavním stage 

v 17:00 vyprávění a čtení ve farské zahradě (v rámci Večerníček má 50) 

- Marie Zábranská – akademická malířka, účast na vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 

- Václav Vorlíček – čestný občan Pohádkového města, v 19:15 akt vrácení klíče od města  

 

 

Zajímavé kapely, legendy, novinky (např. Olympic, NeW Element, divadlo Minor s bigbítovou pohádkou 

O perníkové chaloupce  na pódiu, šansoniérka Reanata Drössler, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, divadlo Víti 

Marčíka ad.) najdete na www.pohadka.cz   
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