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Jičín – město pohádky

Než se rozhrne opona…
Program festivalu JMP si lze pře-
číst na pohádkovém webu nebo 
v Pohádkové brožůrce, která je již 
v prodeji v jičínském MIC.
Ale ještě než se rozhrne ta pomy-
slná festivalová opona, přijměte, 
prosím, pozvání do zákulisí festi-
valu. Nejspíš si pomyslíte, co Vám 
tak asi v tomto období můžeme 
o blížícím se festivalu JMP říci 
(tyto řádky píši 16. srpna). Nevěřili 
byste, ale můžeme. Čtěte. Informa-
ce to budou pro Vás třeba i docela 
zajímavé - například, zajišťují se 
kotle na pekelné nádvoří, připravu-
jí hlavy koníků do dílny k Bajajovi, 
chystá se pečení velkého množství 
perníků do perníkové chaloup-
ky, organizuje se převoz masko-
tů a Večerníčkovy stěny z České 
televize, slaměných mravenců ze 
Šťastné země v Radvánovicích, 
přeprava výstavy A. Borna Poš-
tovním muzeem Praha, dokončuje 
se malování kulisy hradu určené 

na Valdštejnovo náměstí a oprava 
kulis z let minulých, vrcholí zajiš-
ťování materiálu do tvůrčích dílen 
(včetně avizované veřejné sbírky 
ořechů, plecháčků, špuntů), stále 
ještě probíhá evidence a již i roz-
dělování značného množství dob-
rovolníků na jednotlivá stanoviště 
a zajištění ubytování a stravování 
těch přespolních, dokončují se jed-
nání s festivalovými hosty a zá-
stupci mediálních partnerů, píší se 
a tisknou orientační i propagační 
navigační systémy, v bývalém kra-
víně v Ostružně a v bývalých ka-
sárnách se plní kontejnery školními 
lavicemi, židlemi, stánky a dalším 
vybavením k odvozu na jičínské 
náměstí a místa přilehlá, ... a takhle 
bych mohla pokračovat a přidávat 
další řádky s informacemi nejen 
zajímavými, ale především vy-
povídajícími o náročnosti organi-
zace a zrealizování celoroční prá-
ce na programových přípravách 

i o nutném zodpovědném přístupu 
festivalového týmu pracovníků. 
Ale přece ještě si dovolím jednu 
informaci - o práci poroty výtvar-
né soutěže Nejznámější pohád-
ky na poštovních známkách, jejíž 
uzávěrka byla na konci července. 
Přáli bychom vám vidět hromadu 
balíků, balíčků, jež doputovaly ze 
všech koutů Čech, Moravy i Slez-
ska. Nechyběly zásilky ze všech 
čtyř jičínských ZŠ a Mateřské 
školy J.Š.Kubína - děkujeme, vaše 
účast v soutěži nás moc potěšila.                          
Porota vybírala z 5630 obrázků 
ty nejzajímavější v jednotlivých 
kategoriích. Obrázky mj. zasílaly 
i dětské domovy, gymnázia, střed-
ní a vyšší odborné umělecké školy, 
několik návrhů přišlo od dospělých 
účastníků a svými obrázky potěšila 
akademická malířka Marie Zábran-
ská. Věříme, že ji budeme moci 
na festivalu v sobotu 12. 9. přivítat, 
stejně tak jako vítězné autory.

Diplomy převezmou z rukou paní 
Jiřiny Bohdalové. Vítězné obrázky 
budou vystaveny v obřadní síni 
jičínského zámku. Zajděte se po-
dívat a potěšit rozmanitostí ztvár-
něných pohádek, do kterých se 
otiskla originalita a osobnost jejich 
autorů. 
V současné době probíhá v MIC 
předprodej na Slavnostní kon-
cert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou 
(ve čtvrtek 10. září. v 19:00 v kos-
tele sv. Jakuba) a na představení 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký Di-
vadla Járy Cimrmana (ve středu 
9. září v 19:00 v Masarykově diva-
dle). Program festivalu nabízí i jiné 
pořady, např. příjemné setkání se 
spisovatelem Jiřím Žáčkem s au-
togramiádou, koncert šansoniérky 
Renaty Drössler, řadu venkovních 
pohádek, muzicírování, skupinu 
New Element, Olympic i ohňostroj, 
vše najdete na www.pohadka.cz. 

Za festivalový tým
Věra Rychterová


