Jinčí čin - JMP vedlejší program
7. - 11. 9. 2016
Závěrečná zpráva
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1. Obsah festivalu
Festival Jinčí čin byl nultým ročníkem off (vedlejšího) programu festivalu Jičín - město pohádky, který
se uskutečnil v termínu 7. - 11. 9. 2016 v různých lokalitách města Jičína. Celý program byl zaštítěn
oficiálním festivalem a mohl vzniknout diky jeho podpoře. Cílem off programu bylo obohatit festival
o další druhy umění a hlavně objevovat nová místa, kde se festival obvykle nekoná. Místa jsme vybrali
tak, aby se jednalo o jinak téměř nevyužívané prostory. Návštěvníci měli možnost zažít (mnoho
návštěvníků i poprvé navštívit) prostory: farní zahrada, hala Seco GROUP, jezuitská kolej, bývalý lom
na Čeřovce, molo rybníku Kníže a prostory stacionáře Apropo. Došlo tak k rozšíření celého festivalu
JMP. Program Jinčího činu byl vytvářen s důrazem na různorodost a přístupnost všem diváckým
kategoriím - od dětí po seniory. Další důležitou součástí byla edukativní část přednášek a diskuzí
o městě Jičíně - architektuře, krajině, urbanismu a možnostech realizace v tomto městě. Během
festivalu jsem se také snažili vyprodukovat co nejméně odpadu. Celý program i s komentářem
je uveden v části: 2) Program jednotlivých dní s komentáři.
Realizační tým: Kristýna Břeská, Anna Crhová, Jitka Králová, Pavlína Svobodová
Grafika: Barbora Řepová
Fotograf: Radek Jedlička, Ondřej Vraštil, Jana Sandner

2) Program jednotlivých dní s komentáři
STŘEDA 7. 9. 2016 - ARCIDĚKANSKÁ ZAHRADA u kostela busking duo Yedhaki: Nautika 17:30
Slavnostní zahájení 17:45 Slam poetry exhibition 19:00 Didgeroid
Komentář: Do prostoru arciděkanské zahrady jsme umístili čajovnu, která sloužila po celou dobu
festivalu, jako mala oáza klidu a dobrého čaje. Zároveň sloužila jako pojítko mezi hlavním programem
a programem Jinčího činu. Cílem středečního programu bylo navázat na oficiální začátek- průvod.
Ve slavnostním zahájení jsme představili program na celý týden a otevřeli prostor pro dotazy účastníků.
Po zahájení následovala vůbec první Slam poetry show v Jičíně, během které se hlavně představil tento
druh umění. Nasledoval koncert interpreta Didgeroid, navštěvníci měli možnost si vyzkoušet,
jak se na nástroj didgerido hraje. Středeční program skončil kolem 21. hod., jak bylo předem
domluvené se správci fary.
ČTVRTEK 8. 9. 2016 - HALA SECO GROUP 15:00 Dílna Kudlanka 16:00 Architekti ateliéru A1 18:00
Martin Vlček: Jaký to nádherný svět! - představení zrušeno z osobních důvodů a nahrazeno
kytarovým koncertem Jana Kubíka 18:45 Anežka Kalivodová, Tereza Magnan Benešová, René Vitvar:
Práce, Nová síť 20:00 Krásné nové stroje
Komentář: Čtvrteční program už byl sestaven v programové linii dílna/přednáška/divadlo
- literatura/koncert. Tuto linii jsme drželi i v následujících dnech (patek, sobota). I zde sehrála velkou
roli atmosféra místa. V prostoru byly nechány traktůrky a návštěvníci měli příležitost nejen navštívit,
ale i zažít úplně jinak nejstarší halu Seco GROUP. Prostor se zaplnil lidmi již od 15. hod. Během dílny
si návštěvníci vyráběli deníky z recyklovaného papíru. Na začátku přednášky představil Petr Fischer
historii i současnost firmy Seco GROUP, následovala přednáška architektů ateliéru A1, kteří povídali
o plánované přestavbě knihovny Václava Čtvrtka i o rozdílech mezi soukromými a veřejnými zakázkami.
Díky finanční podpoře Nové sítě se uskutečnilo představení Práce, které báječně zapadlo do prostoru
bývalé dílny. V hledišti se zaplnili všechny místa. I následovný koncert velmi dobře zapadl svým stylem
i názvem kapely. Konec programu byl ve 22:00.
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PÁTEK 9. 9. 2016 - JEZUITSKÁ KOLEJ 15:00 Dílna Večerní kresby 16:00 PechaKucha Jičín 17:30
Vernisáž výstavy večerní kresby 18:00 Elia Dumas a DAMU: Hero 18:30 Workshop současného tance
se Zuzanou Richterovou 19:30 Tančírna: večer v rytmu hned několika tanců s Lucií Stehlíkovou 21:30
Amigos Music
Komentář: Příprava pátečního programu v Jezuitské koleji byla náročná. Daly jsme si hodně práce
s využitím prostoru, zaplnily jednotlivé místnosti přednáškou, workshopem a divadlem. Nejvíce
pozornosti jsme věnovali samozřejmě nádvoří, do jehož středu jsme umístily pódium a po stranách byl
prostor pro občerstvení. Nicméně ani přilehlé chodby nezůstaly prázdné. Na jedné z nich byla výstava
a druhou obsadil bleší trh. Využít prostor se nám podařilo. Kromě návštěvníků, kteří přišly na program
přišly i tací, kterým jsme tímto umožnily si prohlédnout památku. Přestože chápeme, že je zpřístupnění
celého objektu problematické, je nám líto, že nám nebyla umožněna návštěva vrchních pater, alespoň
organizovaným skupinám formou prohlídka. Program byl opravdu nabitý, což neslo svá úskalí,
především velké zpoždění, které jsme sami nevnímaly a neoznámily veřejně s dostatečnou omluvou.
SOBOTA 10. 9. 2016 - ČEŘOVKA 11:00 Snídaně s pohádkami 15:00 Dílna s Bylo nebylo: Recepty na
barvy 16:00 O lomech a krajině s Andreou Šrolovou 17:30 Ra 18:30 Buonaccini/Chalupa/Škrob/Ureš
19:30 Asstma 20:30 Zlatoválky 21:30 Ohnova show 22:00 Andrej Polanský wtf. Emül Langman
Komentář: Sobotní program se držel předem stanovené osnovy pouze částečně. Prvním rozdílem byl
jeho začátek - v sobotu jsme začali už v 11 hodin čtením autorských pohádek skupiny Ženy perem.
V 15 hodin pak začala dílna s Annou Pleštilovou z nakladatelství Bylo nebylo, ve které měli návštěvníci
možnost vyrobit si barvy z přírodních materiálů. Od 16 hodin pak proběhla přednáška o lomech a jejich
novém využití, kterou přednesla Andrea Šrolová. Po přednášce následoval koncert skupiny Ra, kterou
v 18.30 vystřídala skupina básníků, kteří přečetli svou poezii. Poté přišla ke slovu opět hudba - Filip Jakš
s projektem Asstma. Dalším bodem programu byla opět poezie, tentokrát z pera pražské básnické
skupiny Zlatoválky. Po ohňostroji následovala velkolepá ohňová show. Sobotní program pak zakončila
koncert dua Andrej Polanský wtf. Emül Langman, na kterém se mohl každý do sytosti vytančit. I sobotní
večer skončil bez komplikací, nenarušil noční klid. Po celý den byla na několika místech lesa na Čeřovce
vystavena díla (fotografie, koláže,...) mladých výtvarníků.
NEDĚLE 11. 9. 2016 - HRÁZ RYBNÍKA KNÍŽE a APROPO 13:00 Vyrobte si lodičku z papíru a pak si něco
přejte! 13:00 Jezinky 14:00 Procházka krajinou 15:30 Hostina z dílny Apropa
Komentář: Nedělní program byl již kratší a uzavírající. Počasí nám přálo i tento den. Děti (hlavně
vystupující skupiny Jezinky, dále náhodně jdoucí a také klienty stacionáře Apropo) vesele pouštěli
lodičky, které pluly a my je po skončení koncertu vylovili a vzorně vyhodili do koše. Do Apropa
se dostavilo méně lidí, než jsme očekávali a přáli si k rozpoutání diskuze. Promítali jsme fotografie
z celého týdne a u každého dne se zastavili, abychom probrali, co se povedlo méně a více. Do budoucna
bychom rádi zapracovali na propagaci diskuze jako důležité možnosti získání zpětné vazby.

Celkem program Jinčí čin navštívilo přes 400 návštěvníků. Děkujeme!
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3) Finance
Program festivalu Jinčí čin byl financován Nadačním fondem Jičín - město pohádky. Vstup na program
Jinčího činu byl bezplatný. Finální rozpočet byl 61 660 Kč - přičemž umělecká část programu 42 160
Kč, realizační náklady 19 500 Kč.

4) Propagace
Propagační materiály a kanály: - plakáty formát A3, letáčky - plakáty nebyli vylepeny na oficiálních
inzertních plochách, distribuci jsme si prováděli sami - Facebooková událost - uveden program,
s předstihem byli představováni jednotliví vystupující a změny v programu, animovaný trailer
k festivalu - internetová stránka www.pohadka.cz

- Jinčímu činu byla věnován prostor na webu, kde byl představen program - filozofie, časový
harmonogram, plakat, mapa. - tištěná média - článek o Jinčím činu se objevil v Nových novinách,
Jičínském deníku, Prochorovinách, Dobrých zprávách z Českého ráje a Jičínském zpravodaji. - událost
jsme propagovali také na turistických portálech - www.kudyznudy.cz , www.hkregion.cz - tištěný
program festivalu Jičín - město pohádky - program Jinčího činu byl začleněn do programu jednotlivých
dnů - během festivalu byly po městě vyvěšeny plakáty s časovým harmonogramem jednotlivých dní
- značení - každý den byla značena trasa od Valdické brány k místu konání programu. Značení fungovalo
také jako propagace festivalu a upozornění na jeho průběh (dřevěné destičky s nápisem Jinčí čin, modré
fáborky, křídy).

5) Závěrečné shrnutí
Zvolením pěti odlišných míst jsme vytvořili zajímavý a poutavý koncept. Díky němu byl každý den
originální, ale také to znamenalo každý den složité stěhování židlí, stolu, techniky a vytváření nového
značení pro diváky. I přes to, že jsme trasy popsali a označili, někteří lidé nepochopili systém
přesouvání. Určitě by nám stěhování materiálu usnadnila větší dodávka. Technika (elektřina, světla)
pro nás byla dalším velkým oříškem. V tomto ohledu bychom uvítali jasnější komunikace s hlavním
pořadatelem festivalu, usnadnilo by nám to spoustu práce. Konkrétně šlo o přípravu podia, hledání
zvukaře, stravenek pro umělce a ubytování. Další věc, na které bychom měli zapracovat, byla grafika
a výlep plakátů. Zvolili bychom větší písmo, méně textu a jasné informace, tako bychom se vyvarovali
použití cizích slov. Naším vlastním závazkem pro nás byl festival bez odpadu. To se nám povedlo. Často
byl jediný odpad tvořen věcmi, se kterými přišli návštěvníci z venku. Velkým štěstím pro nás bylo
krásné, slunečné počasí. A také pomoc našich přátel- dobrovolníků během celého průběhu festivalu.
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6) Fotodokumentace
Více fotografii na:
Radek Jedlička
https://www.facebook.com/radekjedlickaphotography/photos/?tab=album&album_id=
1403808212967358
Ondřej Vraštil
https://www.facebook.com/pg/photovrastil/photos/?tab=album&album_id=138375034 1635281
Jana Sandner
https://www.facebook.com/jana.sandner.fotografie/photos/?tab=album&album_id=12
78637288833965

Středa - slam poetry exbition

Čtvrtek - dílna Kudlanka
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Čtvrtek - divadlo Práce

Čtvrtek - koncert Krasné
nové stroje
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Pátek - prostor jezuitské koleje

Pátek Portrétomat
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Pátek - koncert skupiny Amigos

Pátek – tančírna
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Sobota - koncert
skupiny Ra

Sobota – autorské čtení
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Sobota - výstava místních umělců

Sobotní atmosféra
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Neděle - koncert skupiny Jezinky a výroba lodiček
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7) Děkovný dopis
Děkujeme! Prvně děkujeme především všem, kteří přišli! Poté děkujeme jmenovitě těm, kteří nám
pomohli, bez kterých bychom to nezvládli! Jiřímu Vydrovi, Michalu Kosovi a Honzovi Murdychovi
za poskytnutí toho, co oni mají a my nemáme. Michalovi pak ještě navíc za báječné občerstvení,
které splnilo všechny naše požadavky, za rady, za bytí s námi a za řešení všech našich problémů. Všem
klukům za stavbu podia! Milušce Svobodové za převozy, ale také za srdnaté rady. Terezce Gregorové,
Pavlíně Šmajzrové, Barboře Fialové (alias Hadí ženě), Pídě Steklé, Štěpánovi Štochlovi a bratrům
Mílkovým za ruku k dílu. Tadeášovi Pitthardovi za všechno technické a nosičské, protože bychom
bez něj byly nahrané! Monče Crhové a Míše Rejlkové za vaření, bez kterého bychom bez pochyby brzy
pošli. A Monče ještě k tomu za uspořádání blešáku; všem vám, kdo jste do blešáku něčím přispěli.
Matěji Jindrákovi a Stanislavovi Kolaříkovi za krásné a přínosné moderování. Anně Pleštilové a Michalu
Trousilovi za obohacení našich knihoven. Stanislavovi Vlačihovi a ostatním čajovníkům
za čajovníkování. Petru Fischerovi za možnosti být v Seco GROUP, Miloslavu Fišerovi za farskou
zahradu. Apropu za hostinu a poskytnutí prostoru pro zakončení festivalu, Jitce Králové navíc díky
za názor! Prarodičům Crhovým za uskladňovací a překladní prostory, expresní poskytování všeho
potřebného a nekončící trpělivost. Ráďovi Jedličkoví a Ondrovi Vraštilovi za krásné fotky. HateFree
za možnost být hate free a Nové síti za podporu. Děkujeme všem zpívajícím, hrajícím, tvořícím,
čtoucím, vystavujícím i jinak zapojeným!
Děkujeme sobě navzájem! Děkujeme všem svým rodinám a přátelům, kteří s námi byli přímo
na festivalu i v pohnuté době příprav! Nakonec ale největší dík patří festivalu Jičín - město pohádky
a Elišce Okolitové a Dominiku Malému! Díky Jičínu a jeho krásným místům!

Kristýna, Anička, Jíťa, Pavlína
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Plakát
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