24. ročník festivalu Jičín - město pohádky®
pod záštitou
České komise pro UNESCO
a Rady Královéhradeckého kraje

________________________________________________________________________________
Tisková zpráva: 24. ročník festivalu Jičín – město pohádky 10. - 14. 9. 2014
Podtitul festivalu: Pelíšek, pelíšky a pelášení
Festival JMP 2014 se koná pod záštitou České komise pro UNESCO a Rady
Královéhradeckého kraje od 10. do 14. září 2014. Hlavními mediálními partnery jsou Česká
televize, deník Právo, Český rozhlas a vydavatelství MF - časopisy Sluníčko, Mateřídouška,
Maminka.
Patronem pohádkového města je Jiří Lábus.
10. září 2014 v 16:00 hodin vyrazí velký průvod pohádkových bytostí v čele s patronem pohádkového města
Jiřím Lábusem a dětskou purkmistryní na Valdštejnovo náměstí. Starosta Jičína předá klíč od města a tím i
symbolicky vládu nad městem na pět dní dětem a Jiří Lábus kouzelným zvonečkem 24. ročník festivalu
zahájí. A opět dojde k té nevídané proměně města, které bude pestré stovkami dětí, jejich radostí, smíchem a
fantazií. Opět se objeví ta známá, ale tak všemi očekávaná symbolika - zákony Pohádkového města na
Valdické bráně,- rohožka před vstupem do Pohádkového města před Valdickou bránou, - zvonečky zavěšené
v bráně, nechť každý si může zaklinkat a vstoupit.
Téma festivalu 2014, vycházející z pověsti O Pelíškovi, obrací pozornost ke krajině Prachovských skal, k
chování v krajině, k nutnosti ochrany krajiny, k ekologii, ale i k její historii.
Věnuje vzpomínku i jičínskému rodákovi Josefu Štefanu Kubínovi u příležitosti jeho 150. narozenin. Jeho
dílo Pelíšek v lidové paměti pomáhalo vytvářet vizi letošního festivalu. Příběh o všudybylovi, který žil ve
své sluji a na úbočích údolíčka měl zahrádku s pestrou směsicí voňavých květin a bylin, se odráží v tvůrčích
dílnách festivalu i v koncepci Valdštejnova náměstí a přilehlých historických prostor.
V duchu podtitulu festivalu Pelíšek, pelíšky a pelášení je připraven festivalový program a jeho
aktivity:
Pelíšek - nabízí lesní moudrosti, dovednosti, úkoly z ekologie, tábornictví, Pelíškovu jeskyni na náměstí,
jejíž atmosféru dotvoří pískovcové balvany, smrčky, hromada písku, šišky, lezecká skála, ale i ukázka
řemeslné činnosti Keltů a to vše pospojováno řadou úkolů vědomostně-vzdělávacích či souvisejících s
rukodělnou zručností nebo pohybovou obratností.
Pelíšky - navazování pavučiny z provázků, pletení hnízda z proutí a trávy, tvůrčí dílny např. Pelíšky a
hnízdečka, Budka pro ptáčky zpěváčky, Domeček pro včelky samotářky, nebo happening Pod peřinou (ZUŠ
Jaroměř) či Obří hnízdo k lenošení a Pohádková pelest u Hajánka (pro poslech četby), ad. Podtitul myslí i na
pelíšky lidské s oslavou a ochranou rodiny. Patří sem pozvání na mezioborové kolokvium pro veřejnost
nejen odbornou, které se uskuteční pod názvem Kudy z pelíšku za účasti MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové
z Liberce.
Pelášení – sportovní a pohybové aktivity pod názvy Pelášení v lipách, Plaveme na Everest, Džigitovka,
Pohádkové kolobrndění, Lanové centrum, Lezecká skála, Psychofotbálek, ad. jsou připraveny nejen
v zámeckém parku, ale i např. v Aquacentru, pod vrchem Čeřovka či na sportovištích města Jičína.
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Díky Pelíškově říši se zpívajícími potůčky a lesy, kde vítr voní jehličím, je pozornost letošního
ročníku obrácena k přírodě a je zcela přirozené, že většina dílen a aktivit bude tvořit ze dřeva, kamenů,
písku, kůry, mechu, klacíků a dalších přírodnin a bude vycházet z přírodních jevů. Dokazují to i poeticky
lákající názvy vybrané v programu, např. dílen - U rozkvetlé zahrádky, kterou budou děti postupně plnit
vlastně vyrobenými kytičkami, Dílna dešťových holí, Lapač zlých snů, nebo názvy aktivit - jako S dětmi
k přírodě blíž a častěji, Strom přání, Vykroč bosou nohou a“ poslepu“, ad.
Protože některá místa v Prachovských skalách jsou spojena s legendárními Kelty, bude na
Valdštejnově náměstí poblíž Pelíškovy sluje po dobu všech festivalových dnů i vesnička Keltů, s ukázkami
některých jejich řemeslných činností s použitím replik nástrojů a zbraní. Návštěvy tříd se svými pedagogy
mohou absolvovat interaktivní výukové bloky jednak s informacemi o Keltech, s ukázkou chýše Druidů a
zapojením do činností např.: mletí mouky, pečení placek, rozdělávání ohně, sekání dřeva keltskou sekerou,
lov divočáka-házení kopím, opomenuty nezůstanou šperky a jejich výroba, mince a jejich ražba. Umístěny
budou výukové panely, testy. Činnosti i řemesla si děti vyzkouší a zhotovené výrobky odnesou domů.
Atmosféru venkovních prostor doplní místa her (kostkoviště, pískoviště, kuličníky, trubkoviště,
prohazovalo, chůdy, dřevěná mašinka), pohádková představení na Rynečku-nám.Svobody, pouliční
muzicírování, jarmark, hudební a dramatická vystoupení školáků na pódiích, výstavy, z nichž nutno
jmenovat výstavu prací a fotografií vítězů celorepublikové soutěže výtvarné a fotografické.
K zajímavostem bude např. patřit Kavárna Potmě se Světluškou, sto maskovaných bubeníkůdětských účastníků průvodu, kteří se ve svých pohádkových kostýmech posadí k bubnům, ale i jízda parním
vlakem do Českého ráje. Vlak zajede s výletníky po vlečce přímo do lomu, kde se těží sklářský písek.
Prohlídka lomu s následnou pěší túrou Českým rájem přinese kontakt s přírodou Prachovských skal v závěru
festivalu. Pestré budou i festivalové večery. V programu je představení Záskok, Cimrmanova divadla,
venkovní projekce filmu Pelíšky na nádvoří zámku, vrcholem pak je sobotní galaprogram s ohňostrojem,
skupinou No Name, Blue Effect, představí se a s dětmi si zatančí Honza Onder.
Festival očekává i vzácné a zajímavé hosty. Jedním z nich je Zdeněk Svěrák, kterému bude uděleno
čestné občanství Pohádkového města za jeho tvorbu pro děti. Zdeněk Svěrák bude pátým čestným občanem
Pohádkového města. Jsou jimi Václav Čtvrtek, Radek Pilař, spisovatelka Marie Kubátová a Václav
Vorlíček. Ten přijal čestné občanství v roce 2010 a Pohádkové město v každém roce poctí svojí návštěvou.
Pozván je i letos.
Významným hostem festivalu bude velký znalec a ochránce přírody, režisér a scénárista Václav Chaloupek.
Jeho půvabné, vtipné večerníčky s živými zvířaty znají děti i dospělí. A stejně půvabně o zvířecích
svěřencích vypráví. Není to jen legendární Vydrýsek, ale i vlci, rys, ježci a samozřejmě medvědi v novém
seriálu Medvědi na cestách. Návštěvníci se s ním setkají při jeho vyprávění, čtení, autogramiádě.
Prezentovat Rádio Junior Českého rozhlasu a hostem festivalu bude Zora Jandová.
Festival přinese ještě jednu zajímavost - v září se Jičín stane dalším českým městem, které má
vlastní platidlo - Městský dukát. Je určen pro obyvatele, turisty a sběratele. Jičínský dukát, respektive 49
jičínských dukátů, bude mít nominální hodnotu 49 korun. Lidé jím mohou v Jičíně začít platit 10. září, právě
v den, kdy se otevřou brány 24. ročníku pohádkového festivalu. Stanou se suvenýrem či památkou pro jeho
návštěvníky (www.mestskydukat.cz).
V neděli 14. 9. děti vrátí klíče od města panu starostovi a v 16:00 se brány pohádkového města na rok
zavřou.
A tak s davy malých i velkých, místních i přespolních pelášete do pohádkového města i Vy, čekají na Vás
zážitky, zábava a poučení. To vše od 10. do 14. září 2014 - více na www.pohadka.cz.
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