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Do Rumcajsova kraje
Zámek a Valdická
brána jsou
dominantou města.
Věž je vysoká             
52 metrů, ochoz je
ve výšce 32 metrů.

Znáte ho všichni: na zámku knížepán s kněžnou, za branou
Řáholec a v něm fousáč, blonďatá hospodyňka v červené
sukni a povedený loupežnický synek. Tak tohle město
v září ožívá jedinečným festivalem. Text: Alena Bartošová

Z programu
upozorňujeme
• středa 7. 9. 15:45
zahájení festivalu s Jiřím
Lábusem, patronem hlavního
města pohádky
V ulicích Jičína je po dobu
festivalu vždycky veselo!

„Za chalupou měl Šejtroček kousek
louky, kam chodily tancovat víly…“

(Cesty formana Šejtročka)
„V trávě hrála letní muzika, Maková panenka tancovala a motýl
Emanuel nad ní dělal slunečník…“

(Maková panenka)

Jičín město pohádky
M

ěstečko vzdálené 100 km
severovýchodně od Prahy bylo založeno ve
13. století, rozkvět zažilo na začátku 17. století díky Albrechtovi
z Valdštejna, který chtěl Jičín učinit hlavním městem frýdlantského
vévodství. Slavný se stal Jičín díky
svéráznému loupežníkovi, respektive „Rumcajsovu otci“ Václavu
Čtvrtkovi, jehož sté výročí narození si letos připomínáme.

neční pohádkování. Úryvky z knížek Václava Čtvrtka s motivy tance
poeticky uvozují program jednotlivých festivalových dní. Slavný spisovatel nás obohatil o tyto pohádkové knížky a postavičky:

Festival s tradicí

„Ale to už Amálka na špičky,
na patičky a tančí. Tančí kroky,
tančí krůčky, smyčky kličky
se závojem…“

(Říkání o víle Amálce)

Určitě jste už slyšeli o kulturním
festivalu Jičín – město pohádky.
Ve dnech 7.–11. 9. se koná už
21. ročník, tentokrát s mottem Ta-
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„Housličky se rozehrály, až z toho
Křemílkovi bylo rovnou do skoku.
Chvíli tancoval polku, chvilku kvapík, a potom se zadýchal…“
 (Pohádky z pařezové chaloupky)

Kromě divadélek a koncertů se můžete
těšit na pohádkové tvůrčí dílny, jarmark,
pouliční muziku. Program probíhá
na Valdštejnském náměstí, v parku, na
nádvoří zámku, na Rynečku, výstavy
také v galerii nebo Porotním sále.
Podrobně program festivalu naleznete
na www.pohadka.cz. Na stránkách
festivalu objevíte i odkazy na ubytování, pokud budete chtít v Rumcajsově
městě strávit víc než jeden den.

Co můžete prozkoumat

foto: KUDYZNUDY.CZ (2), pohádka.cz (1)

Na Valdické
bráně visí
Pohádkové
zákony, které
vytvořily děti.

„Vtom kněžna vstala z trůnu, popadla
Rumcajse v pase a tancuje s ním rejdováka po francouzsku…“
(Rumcajs)

Jarmark a představení

✱ Valdštejnovu čtyř-     
řadou lipovou alej, která
spojuje Jičín s Valdicemi.
V roce 1631 ji založil
Albrecht z Valdštejna, je
dlouhá bezmála dva kilometry. Lípy jsou průběžně
dosazovány, z původního
počtu 1 150 jich dnes
cestu k Valdštejnově lodžii
hlídá „jen“ necelých tisíc.
Tento krásný letohrádek
dominuje rozlehlému parku zvanému Libosad.

✱ Čedičové vrchy Veliš
a Zebín, z kterých jsou
vidět Krkonoše, část
Jizerek, Kunětická hora
u Pardubic i část podhůří
Orlických hor.
✱ Prachovské skály (jen
několik km od Jičína)
jsou asi nejznámější částí
Českého ráje. A když se
řekne Český ráj, jistě se
vám vybaví hrady Trosky nebo Kost, lovecký
zámeček Humprecht atd.

• čtvrtek 8. 9. 15:30
tradiční průvod pohádkových
postav k poctě spisovateli
Václavu Čtvrtkovi, 16:00
pohádkové křepčení
s přehlídkou masek
• pátek 9. 9. 9:00 a 14:00
Červená karkulka, operka
Z. Svěráka a J. Uhlíře
• sobota 10. 9. 20:30
ohňostrojné hromcování
• neděle 11. 9. 10:45
loutkové divadélko Kašpárek
učněm čarodějovým

INZERCE

Speciální plenkové
kalhotky pro holky a kluky
✹ Zvládá už váš malý hrdina dobře lezení? A vaše malá

princeznička ujde několik krůčků bez opory? Než si to
stihnete uvědomit, bude se vaše dítě pohybovat daleko
více samostatněji, a proto je dobré používat kvalitní neprosakující plenky. Naše plenkové kalhotky naštěstí vědí, jak
vaši holčičku nebo chlapečka
ochránit před nepříjemnou
nehodou.
✹Pampers Active Girl a Active
Boy jsou vybaveny absorpční
vrstvou Extra Dry, která je
umístěna tam, kde je to nejvíce
zapotřebí - u plenkových kalhotek pro holčičky uprostřed, Kalhotky se snadno
a pro chlapečky vepředu.
sundávají a nandávají.
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