23. ročník festivalu Jičín - město pohádky®
®

pod záštitou
České komise pro UNESCO
a Rady Královéhradeckého kraje

________________________________________________________________________________

Tisková zpráva : festival Jičín – město pohádky 11. - 15. 9. 2013
Pod záštitou České komise pro UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje se v Jičíně od 11. do 15. září
2013 uskuteční třiadvacátý ročník multikulturní akce celorepublikového významu festival Jičín – město
pohádky. Hlavními mediálními partnery jsou Česká televize, Rádio Junior - Český rozhlas Praha, deník
Právo a MF - časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Maminka. Patronem pohádkového města je Jiří Lábus,
milým hostem festivalu pak režisér Václav Vorlíček, čestný občan pohádkového města.
Kolo, kolo mlýnský…, kdo by neznal jednoduchou dětskou taneční hříčku! Navozuje hru, radost,
pohádku a její další slova … vezmeme si hoblík, pilku… napovídají, když se má polámané mlýnské kolo
opět roztočit, je ve mlýně potřeba mnoho řemeslného fortelu. A protože pohádkové dění v Jičíně letos
vychází z pradávné historie mlynářského řemesla, putujících krajánků, zábavy mlýnské chasy, lidových
zvyků, přísloví a písní, z atmosféry, kterou kdysi dávno mlýny a jejich okolí žilo, stal se verš této říkanky
podtitulem festivalu.
Kolo, kolo mlýnský… aneb chce to fortel.
Jaký bude letošní program a co ve své pestrosti festivalové dny nabídnou?
Průvod pohádkových bytostí ve středu 11. září 2013 v 16:00 odemkne brány pohádkového města a jeho
patron Jiří Lábus 23. ročník zahájí. Řemesla a nápadité dílny studentů učňovských
a uměleckoprůmyslových škol rozložené kolem kulisy mlýna s opravdovým mlýnským kolem
na Valdštejnově náměstí vtáhnou děti do velké zábavné hry Kolo se nám polámalo. Ta spočívá v návštěvě
tvůrčích dílen, kde vlastnoručně zhotovený větrník, vlaštovka, bubínek, papírová čepice, ad. pomohou
zaplnit hrací kartu razítky a pak následuje zasloužená odměna – možnost roztočit mlýnské kolo.
Mnoho zajímavostí i kratochvílí všelikých lze objevit při procházce pohádkovým městem. Např. ohradu
s domácími zvířaty, slámu a výrobky z ní i s dílnou, svazky obilí, dřevěný kouzelný mlýn poháněný vodou
z kašny na velkém nádvoří zámku obklopený historickými předměty ze starého mlýna, kde nebude chybět
kvíz vědomostí. Velký mlýn větrný a okolo herna se stavebnicí Merkur čeká na dalším nádvoří, sochání
a modelování s kameníky či Hajajovo čtení zase na farské zahradě. A co že je v zámeckém parku?
Mlynářské soutěže, pohádkový orintační běh a také se tu uskuteční pokus o překonání rekordu v počtu
recitátorů říkanky Kolo, kolo mlýnský se zápisem do Knihy rekordů. Určitě pomohou malí i velcí
a zážitek z tanečního hitu letošního ročníku si jistě každý vychutná po svém, stejně jako všechna
připravená vystoupení.
Zdrobnělý název Ryneček patří malému náměstí Svobody ohraničenému na jedné straně
Jezuitskou kolejí a kostelem sv. Ignáce. Letos bude hravý a divadelní s pohádkovými příběhy plnými
vodníků, kteří rádi mlynářům zastavovali mlýnská kola či rarachů v mlýnech strašidelných. Nabídne
i místa her – odpočinková, zklidňující a naopak plná napětí se strhujícími souboji logického myšlení
a strategie u deskových her pro velké, větší, největší. Denně bude probíhat výuka hry pro dva – MLÝN,
vždy v podvečer zakončená turnajem pro zájemce a odměnou vítězi.
Venkovní prostory doplní kostkoviště, pískoviště, kuličníky, trubkoviště, prohazovadlo Otesánek, chůdy,
dřevěná mašinka. Pro starší školáky a studenty je připravena animační dílna SŠ a VOŠ aplikované
kybernetiky z Hradce Králové. Dílnu bude vybavena deseti dotekovými monitory, na kterých lze kreslit
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a animovat filmy. Součástí je i malé nahrávací studio pro výrobu ruchů a hudby s možností nahrát
i nazpívat a ev. umístit svůj film na internet a sdílet jej s kamarády. Lektory v dílně budou studenti
v doprovodu pedagogů. Obdobně povedou dílny a budou prezentovat svá řemesla studenti UMPRUM
Žižkov, Praha, Sochařskokamenická škola Hořice, Střední uměleckoprůmyslová a VOŠ Turnov, skláři
z Jablonce, studenti Floristické školy Hradec Králové, či mladí truhláři ze semilské ISŠ. Plná tajemnosti je
dílna pod názvem Šupinatí a rohatí aneb život ve vodě a v pekle, s kterou přijede Střední pedagogická
škola sv. Anežky České, Odry či dílna Čtyři živly ZUŠ Jaromeř.
Zmínit je nutné ještě pouliční divadla, muzicírování, cestu se světýlky, vystoupení školáků na otevřených
pódiích - na čtyřicet škol, stacionářů a Ústavů sociální péče se přihlásilo se svými vystoupeními
na otevřená pódia. Některé dojedou opravdu ze značných dálek, např. z Plzně, Teplé, Ostrova n. Ohří,
ze Státní konzervatoře Košice, družebního polského města Swidnice a německého Erbachu, ad.
I o výstavách by měla být řeč- určitě alespoň o té v obřadní síni jičínského zámku, kde budou vystaveny
výtvarné práce festivalové soutěže „Strašidla ze mlejna a okolí“. Porota vybírala ze 4 674 prací, které
doputovaly skutečně ze všech koutů republiky a některé z nich jsou doslova výtvarnými skvosty. Dík patří
jičínským pošťákům, kteří nosili denně desítky balíků a balíčků až na půdu Knihovny V. Čtvrtka, kde sídlí
Nadační fond Jičín-město pohádky, pořadatel festivalu JMP.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, mlynářské řemeslo patří mezi pradávná řemesla a v minulosti to bylo jedno
z nejrozšířenějších. Na řekách stály nespočty mlýnů, jeden za druhým, ba dokonce jich bylo třeba
i několik v jedné jediné obci. Přestože z mnoha mlýnů zbyly ruiny, některé zmizely úplně, je tématika
MLÝNŮ stále spojená s naším nynějším životem v jazyku, architektuře, společenském životě, váží se
k němu písně, pověry, přísloví, tance, ale i lidové zvyky a další. Je proto moc dobře, že ještě najdeme
a můžeme navštívit zachovalé a opečovávané staré mlýny jako vzácné kulturní technické památky, které
jsou němými svědky dobové rozvinuté technologie, jejímž byly centry. A proto další vyhlášenou soutěží
byla videosoutěž Po stopách mlýnů. Těch přišlo podstatně méně a vítězné videosnímky budou promítány
na velkoplošné obrazovce při sobotním galaprogramu. Jičínské muzeum zařadilo do programu
pro zájemce zasvěcené povídání o mlýnech doprovázené loutkovým divadlem.
Pod záštitou starosty Jičína MVDr. Jiřího Lišky proběhne pro učitele, sociální pracovníky, pracovníky
pedagogicko-psychologických poraden kraje i pro rodičovskou veřejnost mezioborové kolokvium
s akreditovaným programem Jdeme společně s láskou. Je součástí programu 17. tradičního setkání
knihovnic a knihovníků z ČR v Jičíně.
Příjemné večerní pořady zpestří koncert Sedláčkova kvarteta v chrámu sv. Jakuba, divadelní představení
Hlava v písku Studia Dva, Praha, v biografu Český ráj proběhnou projekce filmů Habermannův mlýn,
Ďáblova past režiséra F. Vláčila - film natočený podle příběhu Mlýn na ponorné řece a televizní inscenace
Jiráskovy Lucerny v režii Fr. Filipa - klasika s hvězdným hereckým obsazením z roku 1967.
Festival vyvrcholí sobotním galaprogramem s ohňostrojem, vystoupením skupiny Mandrage, Dalibora
Jandy, Anny Polívkové a dalších umělců a v neděli 15. 9. děti vrátí klíče od města panu starostovi
a v 16:00 se brány pohádkového města zavřou.
Co říci závěrem? Projekt festivalu Jičín – město pohádky je založen na kreativitě a tak každý může přijít
se svou troškou do mlýna a zapojit se.
Programové podrobnosti na www.pohadka.cz.
Věra Rychterová
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