Zazvonil zvonec a pohádky je konec
Na stránkách Jičínského deníku jste byli, vážení čtenáři, pravidelně informováni o festivalu Jičín –
město pohádky, o jeho přípravách, programu a věříme, že Vás jistě zaujmou i ohlasy jeho
návštěvníků. Přicházely organizátorům osobně, SMS zprávami, telefonicky, zazněly i v náhodných
rozhovorech připravovaného videodokumentu. Názory přišly z různých míst republiky: * „Festival
se mi moc líbí, je tady velká příležitost si hrát a realizovat se. Mladej si dělá meč, to vždycky chtěl.
Jako otec jsem spokojenej. Jsme z Vrchlabí.“ *Z Prahy: „Chtěla bych Vám alespoň touto cestou
poděkovat za nádherný program - s našemi dvěma dcerami jsme si užili hru na záchranu pohádky nadšeně jsme splnili všechny úkoly - děkuji Vám za krásný nápad promyšlený do všech možných
detailů! Na každém stanovišti nás vítali s úsměvem, trpělivě dětem vysvětlovali a pomáhali s plněním
úkolu - úžasné! Užili jsme si i různá představení, navštívili Kavárnu potmě. Děkujeme! Přejeme Vám do
dalších let spoustu dobrých nápadů, hodně lidí, kteří jsou ochotni se zapojit, hodně elánu a energie!“.
*„My jsme přijeli od Brna, úžasný. Ještě máme jeden oříšek a už zachráníme ten strom. Tak hurá,
jinak už nemůžu, dvěma dětem vyrábět to je hrozný, ale krásný.“ * „Přijeli jsme z Prahy, jsme tady
úplně poprvé, chystali jsme se sem léta, letos to konečně vyšlo a moc se nám tady líbí. A oceňujeme
práci všech pořadatelů, jak to krásně tady všechno udělali a pro děti všechny aktivity a pohádkové
bytosti “. *„ My jsme tady potřetí, jsme z Poděbrad.“ * Z Opavy: “ Dobrý den, chtěla bych Vám
poděkovat, byla to nádherná akce a jelikož za 7 týdnů rodím, tak jsem byla neustále tak dojatá, že
jsem stále hrdostí brečela. Bylo to pro nás opravdu úžasné. Děkujeme a přejeme nekonečně mnoho
takových krásných akcí “ ( maminka vítěze výtvarné soutěže). * Z Hořic: „Milí přátelé, děkuji za
skvěle připravený festival, myslím, že to hlavní se povedlo, byl opravdu POHÁDKOVÝ.“ *Z Prahy:
„Dobrý den, jen chci napsat, že se nám atmosfera Jičína moc líbila. Mile mě překvapilo i velké
náměstí. Opravdu půvabné! A moc pěkné! Mějte se hezky.“ * Z dalších: „ Průvod by měla doprovázet
živá kapela “ – připomínka, s kterou souhlasíme. * „ Moc se nám líbil program i celé město Jičín.
Náladu nám na chvíli pokazila paní prodavačka, která prodávala škvarky a zaúčtovala nám je hned
dvakrát. Snad jí těch 40 nepoctivých korun udělalo radost. Jinak vše super “ !!! * Další: „ Krásně
strávená sobota“ … * Návštěvník z Blažice u Blatnice u Uherského Hradiště na Slovácku : „ Každé
dva roky sem jezdíme a líbí se nám tady. Mně to připadne, že je to čím dál lepší, zatímco Jičíňáci mně
říkají, že to upadá. Nevím, nepřipadne mně to tak.“
A jak se vyjádřili festivaloví hosté? Jiří Pavlica ( Hradišťan) – „ Co bych popřál festivalu? No minimálně
dalších 25 let. Víte co, říká se, že není tak těžké něco založit, ale udržet to a vytrvat. Takže hodně
vytrvalosti, hodně síly, no a já si myslím, že svět bez pohádek by byl smutný, tak ať ten svět pro naše
děti je takový krásný a harmonický “. Jiří Žáček (spisovatel) – „ Já myslím, že je to geniální nápadPohádkové město. Škoda, že všechna města nejsou pohádková“.
Co říci závěrem? Jen organizátoři vědí, že někde se povedlo o trochu více, někde o něco méně. Ale
všichni poctivě a s nadšením (ano, neuvěřitelné, ale stále s nadšením) vydali ze sebe, co mohli při
přípravě festivalu i jeho realizaci. A proto výše vyřčená SLOVA návštěvníků jsou pro všechny
pomocníky, dobrovolníky, brigádníky, organizátory a výtvarnici festivalu Petru Kůsovou ODMĚNOU
za nesmírné množství práce, která vyžadovala zodpovědnost, pro řadu z nich značné fyzické a
psychické vypětí, práce, kterou ve prospěch festivalu, ale i města Jičína odvedli. Návštěvníkům
děkujeme, jak se sluší a patří za návštěvu, a za rok se budeme těšit na shledanou.
Za festivalový tým
Věra Rychterová

