Blažené hrátky s pohádkou skončily…
Zmizela výzdoba města i pohádkové zákony z Valdické brány, utichlo cinkání zvonků, osiřela
náměstí, ulice a další prostranství historického centra města. 22. ročník svátku pohádky skončil.

Paní spisovatelka Marie Kubátová v roce
2001 napsala: „Přála bych Jičínu – městu
pohádky, aby blažené hrátky s pohádkou, barvami, písničkami a fantazií poznamenaly všechny poutníky, kteří prošli
pohádkovým královstvím, a přesáhly
jako doteky čehosi radostného, čistého
i do světa nás, kteří jsme už dávno vyzuli
bačkůrky z mechu.“
Nevím, zda poznamenaly všechny poutníky, kteří prošli pohádkovým Jičínem
letos, ale věřím, že většina z nich si při své
návštěvě našla něco, co potěšilo. A opět
bylo z čeho vybírat.

Jak vlastně takový festival vzniká? A vůbec, jak se rodí a připravuje tak velký projekt, jakým jičínský pohádkový festival je?
Nejdříve – kde se vezme, tu se vezme –
musí být téma. Autorem toho letošního
tématu LOUTKA byl JUDr. Jaroslav Veselý.
Poté je hledán dramaturg. Téma LOUTKA učarovalo Marcele Mašínové z Plzně
a zpracovala dramaturgickou vizi festivalu. Ke spolupráci si vyhlédla výtvarnici
z Prahy Báru Hubenou Lhotákovou. Projekt hry Putování za rolničkou s náplní
jednotlivých tvůrčích dílen i navigační
informační systém byly jedněmi z řady

jejích nápadů, stejně jako jednotné výtvarné řešení programové brožury, plakátu a dalších tiskových materiálů, které
by se neobešlo bez grafické podpory
a spolupráce pana Honzy Košíčka a týmu
jičínské agentury VOKO.
Díky spolupráci dramaturga a výtvarníka
s dramaturgickou radou, pohádkovým
vejborem, pod produkčním vedením
Evy Špirochové, se zdviženou taktovkou
výkonné ředitelky Věry Marksové a s přispěním velmi příznivé a vstřícné spolupráce s městem dostávala nastíněná vize
postupně konkrétní podobu. Nápadů, co
divákům předestřít, bylo v bujné fantazii
všech mnoho, ale omezujícím faktorem
jsou vždy peníze. A proto přípravu programu ruku v ruce provázela neustálá
kontrola rozpočtu festivalu a jednání organizačního týmu se sponzory a partnery.
A tak nejen formou finančních příspěvků,
ale i zbožím přispěly jičínské i mimojičínské firmy. Např. koberce k ochránění
dlažby, potřebné do dílen pracujících
s barvou, daroval partner z výstavy končící v Mnichově, odkud je jiný partner –
dopravce – dovezl do Jičína. Obdobně se
stěhovala výstava Autopohádek z Teplic
a zpět, sponzoři poskytli odměny do soutěží, barvy, kladívka, hřebíky a další materiál na tvůrčí dílny, hojně navštěvované
dětmi a rodinami. Všem partnerům sponzorům patří náš velký dík za přízeň, za radost, která ve výsledku za jejich počinem
stála. Dík patří ale i těm, kteří sponzory
oslovovali, jednali s nimi, sháněli a prosili.
A těmi byl organizační tým festivalu.

Ze vzkazů, které k nám dorazily, cituji:
„Chtěl bych vyjádřit pochvalu za nápad
Putování za rolničkou. Moc vydařené,
dobrý nápad, jednotná koncepce. Jen
tak dál.“
Ze zákulisí slavnosti pohádky v Jičíně
bych mohla pokračovat dál. Psát o tom,
co není vidět, ale bez čeho by slavnost
nebyla – o spolupráci s médii, o práci
čtyř vysokoškoláků na přípravě festivalu
během celých prázdnin, o dobré spolupráci s jičínskými školami při organizování pomocníků pro festivalové dny,
o komunikaci se školami, ústavy a spolky,
jejichž žáci natěšení přijíždějí do Jičína
předvést, co nacvičili. Uvést se sluší, že
pořadatel hradí vystupujícím školám
jízdné, handicapovaným též ubytování.
Např. klienti Domova pod Kuňkou přijeli
do průvodu a přenocování v hotelu bylo
pro ně zážitkem. Druhý den svoji pohádku O Červené karkulce hráli jako o život
před zaplněnou scénou 2 na Valdštejnově náměstí. Žáci MŠ, ZŠ, SŠ pro neslyšící
z Hradce Králové dostali letos se svojí
pantomimou prostor v sobotu na hlavní scéně. Odjížděli z Jičína velmi šťastní.
A co kavárna POTMĚ? Ta měla rekordní
návštěvnost, přímo pohádkovou, která předčila návštěvu kavárny na kolech
v Brně. Pochopitelně jejich radost byla
i naší radostí.
Vidíte, že informace i ze zákulisí festivalu
jsou docela zajímavé čtení plné lidské komunikace a mnohdy velkého člověčenství, kde slova integrace a lámání bariér
dostávají konkrétní podobu.

Koncem měsíce června přišel Nadačnímu fondu dopis z Litvínova. Cituji:
„Dobrý den, jsme střední škola, kde jedním ze studijních oborů je i grafický design. V tomto školním roce jsme našim
studentům III. ročníku zadali jako téma
klauzurní práce právě váš festival, resp.
propagační grafiku. Studenti se v rámci
hodin navrhování věnovali redesignu
stávajícího loga, tvorbě plakátu, letáku,
tvorbě „loutky“ a animace – znělky právě
k tomuto ročníku. Chtěli jsme vás touto
cestou oslovit a nabídnout vám, zda by
i pro vás nebylo zajímavé, přijatelné atd.
vystavit tyto práce v rámci festivalového
dění…“ Domluvili jsme se a výsledkem
byla výstava prací na šesti panelech
v předsálí obřadní síně zámku. Studenti
v Litvínově dostali téma Jičín – město pohádky, není to úžasné a potěšitelné?
Dovolte mi zakončit dalším vzkazem
návštěvnice, který jsme obdrželi, cituji:
„Chtěla bych vám moc poděkovat. Prošla jsem dnes město a opět jsem pocítila radost, jako dřív. Všude plno a přitom
volno. V očích dětí smích, radost a štěstí. Vypadalo to, že si všichni všude hrají.
Dospělí se usmívají. Vím, že je za tím neskutečně mnoho práce. Ale zdá se, že se
povedla. Díky všem.“
I já spěchám s poděkováním. Upřímně
všem a za vše, čím letošnímu festivalu
pomohli.
Věra Rychterová
předseda správní rady
Nadačního fondu JMP,
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