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 Jičín 24. 6. 2020 
 
Vážená paní ředitelko, 
vážený pane řediteli,  
vážení pedagogové, 
milí přátelé pohádkového festivalu, 

 
přijměte, prosím, aktualizované informace o připravovaném jubilejním 30. ročníku festivalu          
Jičín – město pohádky. Vzhledem k okolnostem posledních měsíců jsme byli nuceni změnit             
celý koncept a kompletně připravené téma “Voda voděnka” přesunout na příští rok.  
 
Letos se uskuteční Oslava narozenin festivalu Jičín - město pohádky, která bude probíhat v              
termínu od 11. do 13. září 2020. Jelikož nadále platí určitá omezení kulturních a              
společenských akcí, je letos “festival” určen hlavně pro místní a jeho kapacita je velmi              
omezená. 
 
Bohužel tak nebudeme moci dát Vaší škole prostor na vystoupení na pódiu, případně realizaci              
Vaší tvůrčí dílny. Uvědomujeme si, že pro nás pro všechny je tato situace problematická a               
doufáme, že brzy skončí.  
Budeme se těšit na příští rok, kdy, doufáme, proběhne vše dle plánu. Opět dostanete prostor               
pro propagaci Vaší školy, ať už formou vystoupení na pódiu (zpěv/dramatizace/loutkové/           
maňáskové či jiné divadélko), vystoupení žákovských, studentských hudebních skupin,         
orchestrů, tanečních skupin, pohybových vystoupení nebo realizací tvůrčí dílny pro dětské           
návštěvníky (případně realizace hry, soutěže, turnaje)  
 
Na závěr tu máme ale i pozitivní zprávu! A tou je Výtvarná soutěž! Vzhledem k tomu, že nám                  
již chodí soutěžní díla, tak jsme jsme ji ani nezrušili, ani nezměnili. Téma je: “Voda čaruje” a                 
výtvarná dílka nám můžete posílat do 5. července na adresu: NF JMP, Denisova 400, 50601               
Jičín.  
 
Prosím, předejte tuto informaci i Vašim pedagogům  

  
 
Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na příští rok. 
 
 

 
  tým festivalu JMP 
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