
str. 1str. 1Nadační fond Jičín - město pohádky a město Jičín

pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, 

ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové 

a pod trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje

pořádají 27. ročník multikulturního festivalu

13. - 17. září 2017

Při festivalu 2017 si připomeneme výročí:

Rumcajs  >  50 let od prvního uvedení
výtvarné podoby v televizi

Josef Lada  >  17. 12. 1887 - 14. 12. 1957
malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel

Josef Čapek  >  23. 3. 1887 - duben 1945
malíř, spisovatel, grafik a knižní ilustrátor

Čeněk Musil  >  5. 3. 1889 - 1. 11. 1947
architekt a urbanista

s podtitulem
Český rok aneb TRADICE

tradičně i netradičně
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Vážení lidé, děti i kmeti!

Zveme Vás na slavnost do pohádkového 
města, na cesty i necesty lesa Řáholce, 
do krajiny, kde je Český ráj. A kdeže je potom 
české peklo? Kolem dokola, když se na sebe 
budeme mračit a zapomeneme na rozšafnost 
Honzů, krásu princezen, statečnost Bajajů, 
vytrvalost hledačů živé vody, když 
zapomeneme na přátelství se zvířaty, stromy 
a bylinami jen proto, že nemluví lidskou řečí. 

Aby ráj i peklo byly, kde mají být, pořádáme 
slavnost Jičín - město pohádky a střežíme, 
co uložily tři sudičky:

aby Jičín byl pestrým zpíváním, malováním, 
vystupováním tanečních a divadelních 
souborů, výstavami hraček i dětských knih, 
putováním do Zakletého lesa pěšky 
či na koníku,

aby se tu ani tak moc nedívalo, neposlouchalo 
a následně netleskalo, jako spíše tvořilo, 
a každý tu měl příležitost ukázat, co dovede,
aby se tu s úsměvem setkávali lidé přes 
společenské, věkové i zeměpisné hranice, 
děti nehandicapované s dětmi z léčeben, 
staří s mladými, zdejší s přespolními.
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Přijďte zažít Jičín v rouchu kouzelné zimy,
bláznivého léta, barevného podzimu a jara
plného nadějí a očekávání během pouhých pěti dnů. 
Průvodci Vám budou pohádkové bytosti a postavy 
v čele s velkým jičínským oslavencem – Rumcajsem.

Český rok aneb 
TRADICE tradičně  
i netradičně

Užívejte si jedinečnou atmosféru, bavte se, vychutnejte si 
mnoho krásných představení, odneste si spoustu zážitků, 
hřejivý pocit v srdci a úsměv na rtech.

Pavlína Paličková
dramaturg 27. ročníku festivalu JMP
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Na Valdštejnově náměstí navštivte 
staročeskou vesničku s Maruškou  
a dvanácti měsíčky.
Můžete zde:
• převléknout stromy do barevných  
 kabátů jednotlivých ročních období
• pomalovat chaloupku
• vytvořit si mošničku s vůní typickou 
 pro dané roční období
• nechat si vplést do vlasů jaro, léto,  
 podzim či zimu nebo si je nechat 
 namalovat na obličej
• vytvořit si vlastní vodní těžítko  
 s různými motivy
• vyrobit si dřevěnou hračku či kostku
 s motivy postaviček z Rumcajse
• ozdobit si slamák motivy typickými  
 pro roční období.

V zámeckém parku na Vás dýchne  
pohodová letní atmosféra. 
Naleznete zde:
• skautský tábor, kde si můžete  
 vyzkoušet táborové hry a rozcvičky
• odpočinkovou zónu s půjčovnou  
 dek a sedacích vaků
• šlapací motokáry, kde si můžete zasoutěžit
• slaměný hrad, slaměné sochy a dílnu  
 na výrobu slaměných panenek
• stanoviště jičínské hvězdárny, kde  
 můžete pozorovat Slunce či malovat  
 svá vlastní souhvězdí
• stánky s občerstvením typickým pro léto
• hřiště na badminton a fotbal
• plochu na cvrnkání kuliček
• svatojánský koutek, kde si můžete  
 vyrobit věneček, světýlko či se přetvořit  
 na divoženku.

Na velkém nádvoří zámku a arkádovém 
nádvoří navštivte kouzelnou zimu ztvárněnou 
divadlem Nablízko a dětmi ze Statenic v rámci 
projektu ZIMA, MRÁZ a OHEŇ v nás,
kde naleznete různé dílny zaměřené na zimu, 
proložené divadelními představeními. 
Dále zde také najdete sjezdovou dráhu,
kde se můžete sklouznout na bobech
či sáňkách (ano, i teď v létě!) nebo také kopec 
opravdového sněhu. Na malém nádvoří 
navštivte tradiční dílny, kde si můžete 
například ozdobit stromeček či vánoční 
perníčky, závodit na běžkách či vytvořit
si masku na masopustní průvod.

Na Rynečku - náměstí Svobody naleznete 
dílny zaměřené na barevný podzim.
Pojďte si například vyrobit tiskátka z brambor, 
vymodelovat si lístečky z jedlé modelovací 
hmoty, vyrobit si ježky, podívat se na ryby  
a vyzkoušet si „neživý“ rybolov či zazávodit  
si v obřích holínkách. 

Český rok aneb 
TRADICE tradičně  
i netradičně
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Úterý 12. září
Začínáme s knihovnou V. Čtvrtka
12. - 14. září  21. knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky
 Celostátní setkání knihovnic a knihovníků (více informací na webu knihovna.jicin.cz/dilna).

19:00 Petr Váša - výběr fyzického básnictví od 90. let po současnost (40 Kč) Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
 

 

 

 Úterní program připravila Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.
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Středa 13. září

RUMCAJSI, to to letí, 
máš půl století
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14:30 Otevírá se výstava výtvarné soutěže „S Rumcajsem za českými tradicemi“ zámek - foyer galerie

15:30 Řazení průvodu Husova ulice - před ZŠ

16:00 Otevírá se Pohádková pošta zámek - foyer galerie

16:00 TRADIČNÍ POHÁDKOVÝ PRŮVOD V MASKÁCH pěší zónou na Valdštejnovo nám. 
 s dětským purkmistrem a pohádkovou radou, výběr nejzajímavějších masek (více na str. 71). 

16:20 Zahájení festivalu s Jiřím Lábusem, patronem města pohádky, předání klíčů od města dětem. Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 
následuje Všechno nejlepší Rumcajsi! - blahopřání a vyhlášení zápisu do České knihy rekordů
 
následuje Rej masek - vyhodnocení těch nejzajímavějších 

následuje TANEČNÍ SHOW S HONZOU ONDEREM 

17:00 Jinčí čin: Ke kořenům - přednáška  kostel Panny Marie de Salle
 Pohřbívání je nedílnou součástí lidského života. Jaké jsou jeho ,,alternativní‘‘ možnosti představí  Nové Město
 zakladatelky projektu Ke kořenům. Tento projekt pomáhá realizaci jedinečných pohřbů s důrazem  
 na osobitost, rituál a šetrnost k přírodě. Projekt Ke kořenům také stojí za vznikem přírodního
 hřbitova Les vzpomínek. 
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18:00 Jak se stal Rumcajs loupežníkem - LD Srdíčko, Jičín  Ryneček - nám. Svobody 
 Klasická pohádka na motivy Václava Čtvrtka - věnováno k výročí Rumcajse.

18:30 Jinčí čin: Tomáš Hrubiš - koncert kostel Panny Marie de Salle 
 Varhany, zvučný hlas, osobitá poetika a mráz pod kůží. Pociťte ho pod tou svou! Nové Město

19:00 Fiakr - spolek emeritních Šlapeťáků, Praha Ryneček - nám. Svobody
 Staropražské ryze akustické hudební těleso.

19:00 MALÁ VIZITA - totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e  Masarykovo divadlo
 pod světelným dohledem Viktora Zborníka (předprodej: 350 Kč, 320 Kč a 290 Kč, více na str. 71). 
 V rámci večera dojde ke slavnostnímu aktu - podpisu dokumentu o přátelství
 mezi městy Jičín a Písek.

str. 11



Středa 13. září  |  RUMCAJSI, to to letí, máš půl stoletístr. 12

Vý tvarná podoba známého pohádkového loupežníka 
Rumcajse byla uvedena na svět poprvé v roce 1967, 
tedy právě před 50 lety. Autorem kreslené postavičky 
a jeho rodiny, Manky a Cipíska, je akademický  malíř 
Radek Pilař. Tomu byla předlohou stejnojmenná 
kniha spisovatele Václava Čtvrtka. Ten příběh dříve 
poctivého ševce (poté loupežníka z donucení) vtiskl 
do svého milovaného města Jičína a blízkého okolí. 
Rumcajs se proto letos stává hlavním celoročním 
motivem pohádkového Jičína.
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19:00 SOUNDRISE - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Rock 60. let 20. století až po současnost.

19:00 Ples upírů - CelerBrity, Jičín K-klub
 Muzikál pod vedením Erny Březinové (vstupné na místě 100 Kč).

20:00 Česká mše vánoční - Hej mistře! (J. J. Ryba) - sbor a orchestr s hosty, ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín zámek - arkádové nádvoří

20:00 Jinčí čin: Tomáš Vtípil - koncert kostel Panny Marie de Salle
 Tomáš Vtípil bývá označován jako performer, výrobce hluku.  Nové Město
 Spolupracuje s nejrůznějšími hudebními uskupeními napříč hudebními žánry   
 (DG 307, Urband, [che]), v Jičíně se však sólově rozezní jedinečný kostelní prostor.

20:30 Táboranka - hudba z obcí pod horou Tábor... Ryneček - nám. Svobody

21:00 Tchei - chan a hosté - křest desky Obzory - folk-acoustic, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

21:30 Jinčí čin: Heidi Hornáček a Matouš Hejl - zvuková performance kostel Panny Marie de Salle 
 Neopakovatelné pohybové představení performerky Heidi Hornáček doplněné o hudební  Nové Město
 doprovod v podání Matouše Hejla. Vytvořeno speciálně pro kostel panny Marie de Salle v rámci  
 zahájení festivalu Jinčí čin. 
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Čtvrtek 14. září
Vem si s sebou žabky, 
plavky, dnes zažijem  
LETNÍ hrátky
Den s Českým rozhlasem
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8:00 - 18:00 Pohádková pošta zámek - foyer galerie 

8:00 Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení centrum města

8:00 Otevírají se výstavy (více na str. 70) zámek

8:30 - 17:00 Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 61) historické centrum města

8:15 Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství Dr. Holuba - Divadélko pro školy, Hradec Králové K-klub
 Loutkoherecké představení o životě afrických zvířat, ztvárněných netradičními loutkami, 
 kterým dodává život především komunikace s živými herci i s dětmi z publika.  
 (Rezervace od 1. srpna na tel.: 730 811 871 nebo na e-mailu vackova@k-klub-jicin.cz, vstupné 40 Kč.) 

8:30 Ať žijí duchové - Masarykova ZŠ ve Staré Pace Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Muzikál se známými písněmi Z. Svěráka podle předlohy filmu. 

8:30 Břišní tanečnice - Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice Ryneček - nám. Svobody

následuje Tanec pro radost - Dětský domov, Semily 

8:30 Pohádka o dobré Marušce - LD Rolnička, Nová Paka LD Srdíčko
 Na motivy pohádky O dvanácti měsíčkách (30 Kč). 
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9:00 Písničky z českých pohádek - DDM Libertin, Česká Lípa Ryneček - nám. Svobody 

9:20 Tanec květů - Masarykova ZŠ ve Staré Pace Valdštejnovo nám. - hl. pódium 

9:25 O chytrých kůzlátkách - ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř Valdštejnovo nám. - hl. pódium 

následuje Pohádkový tanec - ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř 

9:30 Stmívání - Médea, Hlinsko, Pohybové studio Sluníčko zámecký park 

následuje Aerobic - Sluníčko A starší - Médea, Hlinsko, Pohybové studio Sluníčko 

následuje Dance Now - Sluníčko B - Médea, Hlinsko, Pohybové studio Sluníčko 

následuje Girls & Boys - Sluníčko C - Médea, Hlinsko, Pohybové studio Sluníčko 
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9:30 Tradičně netradiční divadélko s Rumcajsem, Mankou a Cipískem  farní zahrada
 - Univerzita Hradec Králové, Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK 

9:45 Pásmo večerníčků České televize - výběr ze seriálu O loupežníku Rumcajsovi K-klub

9:45 Pohádka o dobré Marušce - LD Rolnička, Nová Paka LD Srdíčko
 Na motivy pohádky O dvanácti měsíčkách (30 Kč). 

10:00 Český rozhlas: Zpívací písničky s Rádiem Junior Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Vystoupí zpěvačka a moderátorka Rádia Junior - Jana Rychterová. 

10:00 Staropacká plus zase vysílá aneb přelaďte na Staropacká action - Masarykova ZŠ ve Staré Pace Ryneček - nám. Svobody 

10:00 Kolokvium na téma Chvála češtiny zámek - porotní sál 
 Přednáška profesora Roberta Kvačka o proměnách obrany českého jazyka 
 v našich dějinách a literární pořad Alfréda Strejčka. 

10:00 Bota jménem Melichar aneb minimuzikál po našem  zámecký park
 - Středisko volného času POHODA a POHODA COOL - divadlo 

10:30 Sparkling koktejl - příprava koktejlů - Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka zámecký park

11:00 Tři bratři - ZŠ a MŠ Ďáblice, Praha Ryneček - nám. Svobody
 Dva příběhy ze Tří bratrů - Šípková Růženka a Červená Karkulka.  
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11:00 Břišní tanečnice - Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice zámecký park

následuje Tanec pro radost - Dětský domov, Semily 

11:00 Pohádka o dobré Marušce - LD Rolnička, Nová Paka LD Srdíčko
 Na motivy pohádky O dvanácti měsíčkách (30 Kč). 
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11:15 Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla - Divadélko pro školy, Hradec Králové K-klub
 Soubor ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha plné  
 humoru a písní. (Rezervace od 1. srpna na tel.: 730 811 871 nebo na e-mailu vackova@k-klub-jicin.cz, vstupné 40 Kč.) 

11:30 Ať žijí duchové - Masarykova ZŠ ve Staré Pace Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Muzikál se známými písněmi Z. Svěráka podle předlohy filmu. 

11:30 Písničky z českých pohádek - DDM Libertin, Česká Lípa zámecký park 

12:00 Tanec Tančící kapky, Mažoretky, Kabaret, V rytmu - ZUŠ A. M. Buxton, Úpice zámecký park
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12:20 Tanec květů - Masarykova ZŠ ve Staré Pace Valdštejnovo nám. - hl. pódium

12:30 Kočičí tanec - Denní stacionář Slunečnice, Pardubice Ryneček - nám. Svobody

12:30 Sparkling koktejl - příprava koktejlů - Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka zámecký park

12:45 O chytrých kůzlátkách - ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Pohádkový tanec - ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř 

13:00 Herecké a pantomimické etudy - VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Rozlišné pohybové etudy neslyšících studentů, žáků a pedagogů. 

13:00 Za hory, horečky, zašly mě ovečky… - MŠ U Broučků, Milovice Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Říkadla a lidové písně s tématem hor, pasení, práce na poli, řezání dříví,  
 ale také radování a veselení se u muziky… 

13:00 Tři bratři - ZŠ a MŠ Ďáblice, Praha zámecký park
 Dva příběhy ze Tří bratrů - Šípková Růženka a Červená Karkulka. 

13:30 Bota jménem Melichar aneb minimuzikál po našem  Ryneček - nám. Svobody
 - Středisko volného času POHODA a POHODA COOL - divadlo
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13:30 Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství Dr. Holuba  K-klub
 - Divadélko pro školy, Hradec Králové - Loutkoherecké představení o životě afrických zvířat,  
 ztvárněných netradičními loutkami, kterým dodává život především komunikace s živými herci 
 i s dětmi z publika. (Rezervace od 1. srpna na tel.: 730 811 871 nebo na e-mailu vackova@k-klub-jicin.cz, vstupné 40 Kč.) 

14:00 Sparkling koktejl - příprava koktejlů - Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka zámecký park

14:30 Tanec Tančící kapky, Mažoretky, Kabaret, V rytmu - ZUŠ A. M. Buxton, Úpice Valdštejnovo nám. - hl. pódium

14:30 Kočičí tanec - Denní stacionář Slunečnice, Pardubice Ryneček - nám. Svobody

14:30 Zpíváme si v Dur i moll - ZŠ a MŠ Proseč, PS Červánek a Prosečánek zámecký park
 Pásmo lidových i umělých písní v podání sboru i sólistů za doprovodu hudebních nástrojů. 

14:30 Tradičně netradiční divadélko s Rumcajsem, Mankou a Cipískem farní zahrada
  - Univerzita Hradec Králové, Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK 

15:00 Herecké a pantomimické etudy - VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové zámecký park
 Rozlišné pohybové etudy neslyšících studentů, žáků a pedagogů.

15:00 Jinčí čin: Hudba města - zvuková dílna  vlakové nádraží, Jičín
 Jaké zvuky ukrývají předměty kolem nás a dá se z nádraží udělat koncertní hala pro orchestr 
 složený jen z návštěvníků festivalu? Odpověď na tyto otázky poskytne tvůrčí dílna italského 
 hudebníka Alessandra la Rocca. Určeno pro všechny věkové kategorie. 
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15:00 - 18:00 Hudební workshop se sborem Joyful  zámecký park

15:30 Předání šeků od Nadace ČEZ (projekt Oranžové kolo)  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

16:00 Balada o dvou rytířích - ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, Sbor Gutta  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Středověká balada popisující tradiční den mladého rytíře a jeho soka v boji o dívku. Hudba, tanec,  
 zpěv, nebude chybět ani rej čarodějnic nebo tradiční středověký souboj.

16:00 ZLATÁ HUSA - Buchty a loutky, Praha  Ryneček - nám. Svobody
 Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů,
 kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí 
 a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti a tak musí přijít 
 na pomoc i jedna hodná obryně.

 
16:00 POHÁDKOVÉ KOLOBRNDĚNÍ - přijeďte si zazávodit se svou koloběžkou (pro děti do 7 let, helmu s sebou!) Husova ulice - před divadlem
prezentace 15:30 Partnerem je VOKO reklama s.r.o., Koshee, o.p.s. a Během světem (www.behemsvetem.cz).   

16:00 Jinčí čin: Jak přemýšlet o městě, žít ve městě, měnit město? - přednášky  vlakové nádraží, Jičín
 Minisérie přednášek představí různé pohledy na podobu města a veřejného prostoru: Jan Wollner  
 bude hovořit o československé utopické architektuře, Zuzana Štefková o umění ve veřejném prostoru 
 a Michal Lehečka o způsobech, jakými můžeme podobu města ovlivňovat. 

16:30 Vystoupení na bradlech cvičenců gymnastického oddílu - TJ Sokol, Jičín  zámecký park 

16:45 Losování výherce soutěže TisknuLevne.cz o tiskárnu HP  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

5:30 Předání šeků od Nadace 
ČEZ (projekt Oranžové kolo) 
Valdštejnovo nám. - hl. pódium



Čtvrtek 14. září  |  Vem si s sebou žabky, plavky, dnes zažijem LETNÍ hrátkystr. 24

17:00 Touha dobra - K-klub - středisko volného času, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Ukázka tanečního divadla neboli scénického, výrazového tance. Choreografie vychází z pocitů,  
 myšlenek a pohybové improvizace samotných dětí na téma boje a sjednocení.

 
17:00 ČTENÍ S HAJAJOU - vypráví a čte ONDŘEJ HAVEL, herec, moderátor a zpěvák farní zahrada

17:00 Čtení z knihy autora J. Karafiáta (Broučci) kaple Českobratrské církve evangelické, 
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jičíně Konecchlumského 289, Jičín

17:20 Vločky - baletní ukázka, K-klub - středisko volného času, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:30 BROTHERS FOR FUN - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín Ryneček - nám. Svobody 
 Školní kapela místní ZUŠ zahraje hity českého i zahraničního pop-rocku z období po roce 2000. 

18:00 Taneční vystoupení TS Destiny - Kulturní zařízení města Jičína Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Alarm, No broken hearts, Vědátoři, Freestyle kids, Divided, Hu-Hu párty, Woodoo attack,
 Domácí idylka aneb jedeme dál.

 
19:00 Jaroslav Hutka - folk, Praha Ryneček - nám. Svobody

19:00 PAVEL ŠPORCL A SMILING STRING ORCHESTRA kostel sv. Jakuba
 Jedinečný koncert světového houslisty Pavla Šporcla a orchestru při ZUŠ Střezina, Hr. Králové. 
 Zazní skladby A. Vivaldiho, R. Portmana, J. S. Bacha a J. Masseneta 
 (předprodej 350 Kč, více na str. 72).
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17:00 Touha dobra - K-klub - středisko volného času, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Ukázka tanečního divadla neboli scénického, výrazového tance. Choreografie vychází z pocitů,  
 myšlenek a pohybové improvizace samotných dětí na téma boje a sjednocení.

 
17:00 ČTENÍ S HAJAJOU - vypráví a čte ONDŘEJ HAVEL, herec, moderátor a zpěvák farní zahrada

17:00 Čtení z knihy autora J. Karafiáta (Broučci) kaple Českobratrské církve evangelické, 
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jičíně Konecchlumského 289, Jičín

17:20 Vločky - baletní ukázka, K-klub - středisko volného času, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:30 BROTHERS FOR FUN - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín Ryneček - nám. Svobody 
 Školní kapela místní ZUŠ zahraje hity českého i zahraničního pop-rocku z období po roce 2000. 

18:00 Taneční vystoupení TS Destiny - Kulturní zařízení města Jičína Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Alarm, No broken hearts, Vědátoři, Freestyle kids, Divided, Hu-Hu párty, Woodoo attack,
 Domácí idylka aneb jedeme dál.

 
19:00 Jaroslav Hutka - folk, Praha Ryneček - nám. Svobody

19:00 PAVEL ŠPORCL A SMILING STRING ORCHESTRA kostel sv. Jakuba
 Jedinečný koncert světového houslisty Pavla Šporcla a orchestru při ZUŠ Střezina, Hr. Králové. 
 Zazní skladby A. Vivaldiho, R. Portmana, J. S. Bacha a J. Masseneta 
 (předprodej 350 Kč, více na str. 72).

19:00 Ples upírů - CelerBrity, Jičín K-klub
 Muzikál pod vedením Erny Březinové (vstupné na místě 100 Kč).

19:30 Zpívání u táboráku zámecký park

20:00 Dvanáct měsíčků - ČR, 2012, 97 minut zámecký park 
 Poklid podhorské vesnice naruší v předvečer vánoc návrat rodáka - mladého muže Karla 
 z ciziny, kde se mu zjevně dařilo. Karel se stane lákavou partií pro všechny dívky na vdávání 
 ve vesnici, a to do té míry, že vezmou jeho chalupu útokem. Vdavkům se ale Karel chce vyhnout, 
 a tak jeho bratra napadne uložit vdavekchtivým dívkám nesplnitelné úkoly.

 
20:30 MALINA BROTHERS - bratři Malinové, nejznámější „sidemani“ českého folku a country, Náchod Ryneček - nám. Svobody

20:35 Jinčí čin: Gurun Gurun - koncert vlakové nádraží, Jičín 
 Hudební elektronický quartet Gurun Gurun přichází s dekonstrukcí slavných hitů i vlastní tvorbou, 
 která je tvořena z neobvyklých, chvílemi až vesmírných zvukových stop. 

21:00 Wooden Ships - hard rock-big-beat, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

21:30 Vesmír kolem nás - Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín zámecký park
 Komentované pozorování hvězd, prezentace s přednáškou.
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8:00 - 18:00 Pohádková pošta zámek - foyer galerie

8:00 Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení centrum města

8:00 Otevírají se výstavy (více na str. 70) zámek

8:30 - 17:00 Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 61) historické centrum města

8:30 Hodina přírodovědy - ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Zpěv písniček o zvířatech proložených dialogy dětí (paní učitelka zkouší své žáky). 

8:30 Zlobit je normální - Základní škola, Prachovice Ryneček - nám. Svobody 
 Minipříběh o hašteření děvčat - dvojčat s úplně odlišnou povahou. Do celého příběhu  
 zasáhne pomyslný pán s kouzelnou buřinkou.

následuje Třesky, plesky - Základní škola, Prachovice  
 Veselé, vtipné, až bláznivé básničky z knihy Povídá pondělí úterku Jiřího Weinbergera a Jiřího Žáčka. 

8:30 Jak se stal Rumcajs loupežníkem - LD Srdíčko, Jičín LD Srdíčko 
 Klasická pohádka na motivy Václava Čtvrtka - věnováno k výročí Rumcajse (30 Kč). 
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9:00 - 19:00 Nastupovat! Kavárna POTMĚ přijela... Valdštejnovo nám. 
 Nechte se obsloužit nevidomými a dejte si černočernou kávu či další nápoje v absolutní tmě.  
 Návštěvou kavárny přispíváte do sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým a lidem s těžkým 
 zrakovým handicapem vést samostatnější život (www.svetluska.net).

 
9:00 Krotitelé čarodějnic - ZŠ Jablonné nad Orlicí Ryneček - nám. Svobody 
 Probíhá hodina dějepisu, kdy se děti učí o inkvizici, prostřednictvím moderních technologií  
 se děti dostanou do dob, kdy byla inkvizice aktuální.

 
9:00 Pohádková hodina - K-klub - středisko volného času, Jičín K-klub 
 Dramatizace dvou pohádek: Pošťácká a O třech doktorech. Účinkují členové dramatických kroužků  
 K-klubu. (Rezervace od 1. srpna na tel.: 730 811 871 nebo na e-mailu vackova@k-klub-jicin.cz, vstupné 15 Kč.)
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9:10 Český rok - Základní umělecká škola, Trutnov Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Hudebně taneční program, který představuje koloběh ročních období v lidových písních, 
 tancích a říkadlech. Představení se nese v duchu návratu ke kořenům - k lidovým tradicím 
 a zvykům našich předků. 

9:45 Jak se stal Rumcajs loupežníkem - LD Srdíčko, Jičín LD Srdíčko 
 Klasická pohádka na motivy Václava Čtvrtka - věnováno k výročí Rumcajse (30 Kč). 

10:00 NATY HRYCHOVÁ - mladá a talentovaná zpěvačka a herečka Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Tento pořad Vám přináší mediální partner festivalu - deník Právo. 
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10:00 VODNICKÁ POHÁDKA - Loutkové divadlo Kozlík, Hradec Králové Ryneček - nám. Svobody 
 V rybníku na kraji vesnice žijí dva vodníci a jejich domácí mazlíček žába. Když vidí nešťastnou 
 Madlenku, která je zamilovaná do Vendelína, rozhodnou se jejich lásce pomoci. Pohádka má  
 příjemnou staročeskou atmosféru a je plná písniček. Partnerem je společnost Sklopísek Střeleč, a.s.. 

10:00 Pásmo večerníčků České televize - výběr ze seriálu O loupežníku Rumcajsovi K-klub

10:00 VÍTEJ NA SVĚTĚ - baletní představení pro 2. st. ZŠ, SŠ i rodiny, Taneční centrum Praha - konzervatoř Masarykovo divadlo 
 Autorský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap: narození, dětství, 
 školu, pubertu a dospělost. Dramaturgie využila mimořádně chytré a poetické texty 24 písní 
 Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vlastně jakési mikro scénáře inspirující baletní tvůrce.  
 Toto současné taneční divadlo však nesměřuje pouze k dětským divákům. Nesnaží se být ani 
 infantilní a podbízivé. Naopak, tanečními scénickými prostředky doplněnými projekcí, se snaží 
 vyjádřit životní moudrost, dramatičnost a humanismus, které jsou v textu písní obsaženy (30 Kč). 

11:00 Balada o dvou rytířích - ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, Sbor Gutta Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Středověká balada popisující tradiční den mladého rytíře a jeho soka v boji o dívku. Hudba, tanec,  
 zpěv, nebude chybět ani rej čarodějnic nebo tradiční středověký souboj. 

11:00 Jak se stal Rumcajs loupežníkem - LD Srdíčko, Jičín LD Srdíčko 
 Klasická pohádka na motivy Václava Čtvrtka - věnováno k výročí Rumcajse (30 Kč). 
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11:15 Tři příběhy - K-klub - středisko volného času, Jičín K-klub 
 Dramatizace tří příběhů ze života dětí - ,,Jirka v ráži‘‘, ,,Jó, ty matky‘‘ a ,,Pět holek na krku‘‘.  
 (Rezervace od 1. srpna na tel.: 730 811 871 nebo na e-mailu vackova@k-klub-jicin.cz, vstupné 15 Kč.) 

11:30 O Koblížkovi - ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem Ryneček - nám. Svobody
 Veršovaná pohádka O Koblížkovi. 

11:45 Zlobit je normální - Základní škola, Prachovice Ryneček - nám. Svobody 
 Minipříběh o hašteření děvčat - dvojčat s úplně odlišnou povahou. Do celého příběhu zasáhne  
 pomyslný pán s kouzelnou buřinkou.

následuje Třesky, plesky - Základní škola, Prachovice  
 Veselé, vtipné, až bláznivé básničky z knihy Povídá pondělí úterku Jiřího Weinbergera a Jiřího Žáčka. 

12:00 Písně pro radost - Základní škola a Praktická škola, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Pohádka O líném čertovi - Základní škola a Praktická škola, Jičín 

následuje Hvězda a Holky z naší školky - zumba - Základní škola a Praktická škola, Jičín 

13:00 Krotitelé čarodějnic - ZŠ Jablonné nad Orlicí Ryneček - nám. Svobody 
 Probíhá hodina dějepisu, kdy se děti učí o inkvizici, prostřednictvím moderních technologií se děti  
 dostanou do dob, kdy byla inkvizice aktuální.



Pátek 15. září  |  Léto balí fidlátka, PODZIM klepe na vrátka str. 33Den s deníkem Právo

13:00 Vyhlášení výsledků literární soutěže s patronem festivalu JIŘÍM LÁBUSEM Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
 

13:45 Český rok - Základní umělecká škola, Trutnov Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Hudebně taneční program, který představuje koloběh ročních období v lidových písních,
 tancích a říkadlech. Představení se nese v duchu návratu ke kořenům - k lidovým tradicím
 a zvykům našich předků.

 
14:00 - 18:00 Prezentace bojových sportů zámecký park

14:00 Mrazík - Základní škola a mateřská škola, Okna Ryneček - nám. Svobody 
 Divadelní představení na motivy filmové pohádky Mrazík, doplněné tanečními vystoupeními 
  a aktuálními hudebními hity.

 
14:00 Za nejkrásnějšími výhledy Prachovských skal - hledání pokladu Českého ráje sraz u Turistické chaty na Prachově
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15:00 Balada o dvou rytířích - ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, Sbor Gutta Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Středověká balada popisující tradiční den mladého rytíře a jeho soka v boji o dívku. Hudba, tanec, 
 zpěv, nebude chybět ani rej čarodějnic nebo tradiční středověký souboj. 

15:00 Jinčí čin: Šicí dílna - dílna  Jezuitská kolej 
 Zkušené jičínské švadlenky vám pomohou vytvořit si originální módní kousky z toho, co vám léta  
 leží v šatníku či co si koupíte na bleším trhu. 

15:45 Princezna ze mlejna - ZŠ Dohalice Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Vystoupení všech žáků Základní školy Dohalice. 

16:00 - 18:00 DOPRAVA VODY NA VRCHOL ZEBÍNA - SDH, Valdice u vodárny pod Zebínem 
 Prezentace hasičské techniky z 19. a 20. století, občerstvení zajištěno.  
 Pod záštitou Vojtěcha Pekárka. 

následuje v 17:00 STŘÍKÁNÍ VODY NA VRCHOL ZEBÍNA 

16:00 - 16:30 Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč vláček po městě

16:00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - Loutkové divadlo Kozlík, Hradec Králové Ryneček - nám. Svobody 
 Klasická česká pohádka, vypráví tradiční příběh Jeníčka a Mařenky a jejich lesního dobrodružství.  
 V pohádce kromě klasických postav vystupují i žába, hejkal a lesní víla. 
 Partnerem je společnost Sklopísek Střeleč, a.s..
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16:00 Dětská mše - vchod z Rynečku kostel sv. Ignáce

16:00 Jinčí čin: Dlouhý, Široký a Bystrozraký - divadlo  Jezuitská kolej 
 Šli dva. Šli tři. Vlastně šli čtyři, a ještě kůň k tomu. Šli dlouho, šli lesem. A kam došli?  
 Loutková pohádka K. J. Erbena - Dlouhý, Široký a Bystrozraký inspirovaná výtvarníkem Z. Sekalem. 

16:00 Vlaštovkiáda a drakiáda plná soutěží hřiště u ZŠ Poděbradova, Jičín

16:45 Losování výherce soutěže TisknuLevne.cz o tiskárnu HP Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:00 Planeta Země, příroda a člověk - ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Choreografie scénického a současného tance. Děti tančí jak na hudbu klasických hudebních  
 skladatelů, tak i na hudbu moderní. 

17:00 Milujeme tanec v Jičíně - Taneční škola TIMEDANCE, Jičín zámecký park

následuje Milujeme tanec v Hořicích - Taneční škola TIMEDANCE, Hořice 

následuje Milujeme tanec v Novém Bydžově - Taneční škola TIMEDANCE A KLICPERKA, Nový Bydžov 

17:00 ČTENÍ S HAJAJOU - vypráví a čte ARNOŠT GOLDFLAM, herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel farní zahrada

17:00 Jinčí čin: Jak reklama a média ovlivňují role žen a mužů? - přednáška Jezuitská kolej
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18:00 - 22:00 ROCKOVÁNÍ V PARKU zámecký park 
 Vystupují kapely:
 Sranda - power-pop, Jičín
 Střemhlav - rock-crossover, Jičín  
 Satelit Kanibal - pop, rap, rock, Hradec Králové 

18:00 Růže mezi trním - swing, Liberec Ryneček - nám. Svobody 
 Partnerem je společnost Sklopísek Střeleč, a.s.. 

18:00 Jinčí čin: Furiant - film Jezuitská kolej 
 Queer romance Ondřeje Hudečka, zasazená do malebného prostředí Českých zemí 19. století,  
 vypráví utajený příběh ze života dramatika Ladislava Stroupežnického. 

18:30 Koncert káčkovské kapely Brnkačka - folk-rock, K-klub - středisko volného času, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

19:00 Jinčí čin: PET(m)use - divadelní koncert  Jezuitská kolej 
 PET(m)use je projekt, který spojuje hudebníky a architekty do jednoho experimentálního tvůrčího
 týmu. Společně vytvářejí multimediální koncert, který s důrazem na hudebnost a abstrakci spojuje  
 zvukové i vizuální prvky. Hudba v podání ženského vokálního souboru ve spojení s barevnou scénou, 
 vytvořenou ze speciálních PET lahví, vytváří jedinečný celek na pomezí hudby, divadla
 a multimediálních umění.
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19:00 PRŮVOD SE SVĚTÝLKY - tradiční průvod s lampiony, lucernami, svíčkami sraz u parkoviště Komerční banky, Jičín
řazení 18:45 Tentokrát se vydáme kolem pohádkové řeky Cidliny, kde ožívají kouzelné bytosti, vodníci, víly
 a hejkalové. Můžete se těšit na mořské panny od Cidliny nebo vodní královnu a divoženky.   
 U rybníka Kníže svítí pocestným světlušky a bludičky a Rusalka s vodníkem zpívají pro radost
 i potěšení. Těšit se můžete i na lightshow!

 
19:30 Naopak - folk, Dobříš Ryneček - nám. Svobody 
 Partnerem je společnost Sklopísek Střeleč, a.s..
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20:00 SEBASTIAN - pop, Liberec Valdštejnovo nám. - hl. pódium

20:15 Jinčí čin: Nina Rosa - koncert  Jezuitská kolej
 Skupina Nina Rosa se zpěvačkou, houslistkou a skladatelkou s výjimečně krásným hlasem v čele,  
 tvoří hudbu poznamenanou dlouhými cestami, ovlivněnou jazzem, swingem, reggae, indie
 i lecčím jiným.

 
21:00 Kapela Jakub KAZDA & Přátelé a absolventi Konzervatoře J. Deyla v Praze Ryneček - nám. Svobody 
 Přijďte si zapívat známé písně z muzikálů Dracula, Bídníci, vzpomeneme na E. F. Buriana a jeho  
 Chlupatý kaktus, na Jiřího Grossmanna písní Jako kotě si příst, na „nadčasové“ písně trojice W+V+J 
 z Osvobozeného divadla a zapomenout nemůžeme ani na Divadlo Semafor.
 Určitě zazní i něco z folku a country.

 
21:30 Jinčí čin: Dírkované kino - divadelní představení Jezuitská kolej 
 Performance pracující se světlem, ozvučenými předměty a prázdnými stěnami vypráví o tom,  
 co můžeme od sousedů vidět a slyšet skrz okna, škvíry a průzory.

 
22:00 Liwid - pop-rock, Karlovy Vary Valdštejnovo nám. - hl. pódium

22:30 The Furnitures - pop-soul, Kladno Ryneček - nám. Svobody 
 S kapelou vystoupí i rodačka z Jičína - Bára Řeháčková.  
 Partnerem je společnost Sklopísek Střeleč, a.s..
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22:30 Jinčí čin: Sova smrti - koncert  Jezuitská kolej 
 Tomáš Mika a Jan Faix spolu improvizují:  
 prvně jmenovaný hraje na banjo, druhý zvuky banja  
 naživo sampluje, doplňuje ruchy a šumy
 - co z toho vznikne?
  
následuje Jinčí čin: Baraka by Kurt - filmová projekce 
 a další hudební program… 
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Vstupné
Děti do 6 let - ZDARMA 
Děti od 6 let do 150 cm - 30 Kč
Mládež nad 150 cm do 17 let - 120 Kč 
Studenti (po předložení studentského průkazu, karty ISIC...) - 120 Kč 

Senioři nad 70 let (po předložení OP) - 120 Kč 
Dospělí - 170 Kč  
ZTP - ZDARMA  
ZTP/P - ZDARMA + 1 doprovod ZDARMA 
 

Sobota 16. září
Krátí dny a sílí noci, 
ZIMA má vše ve své moci
Sobotní ŠŤASTNÝ NOVÝ RO(K)ČNÍK 
(uzavření Valdštejnova nám. od 7:00 do 21:00)

Den s Českou televizí

str. 41
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8:00 - 18:00 Pohádková pošta zámek - foyer galerie

8:00 Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení centrum města

8:30 Pohádkové tance školy Shareefa - TS Shareefa, Mladá Boleslav Ryneček - nám. Svobody

9:00 - 19:00 Nastupovat! Kavárna POTMĚ přijela... Valdštejnovo nám.
 Nechte se obsloužit nevidomými a dejte si černočernou kávu či další nápoje v absolutní tmě. 
 Návštěvou kavárny přispíváte do sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým a lidem s těžkým 
 zrakovým handicapem vést samostatnější život (www.svetluska.net). 

9:00 - 18:00 Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 61) historické centrum města

9:00 - 18:00 Stan ČT Valdštejnovo nám. 
 Setkání s pohádkovými postavičkami, speciální festivalové dílny, výroba originálních placek,
 prezentace webu ČT :D. 

9:00 Otevírají se výstavy (více na str. 70) zámek

9:00 Balada o dvou rytířích - ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, Sbor Gutta Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Středověká balada popisující tradiční den mladého rytíře a jeho soka v boji o dívku. Hudba, 
 tanec, zpěv, nebude chybět ani rej čarodějnic nebo tradiční středověký souboj. 
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9:00 Koncert dětské hudební skupiny Sakramejdlo - Ratměřice - NÁM SE DAŘÍ, Ratměřice Ryneček - nám. Svobody

9:45 Sylvia - Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, Praha Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Baletní pohádka, která vypráví příběh rytíře nešťastně zamilovaného do lesní víly, 
 kterému pomůže nejen bůžek lásky, ale i královna víl. 

9:45 Jak se stal Rumcajs loupežníkem - LD Srdíčko, Jičín LD Srdíčko 
 Klasická pohádka na motivy Václava Čtvrtka - věnováno k výročí Rumcajse (30 Kč). 

10:00 - 10:30 Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč vláček po městě

10:00 Ekumenické setkání Veliš - Smírčí kříž 
 Připomenutí památného jičínského apelu ke smíření ze 14. září 1999 u Smírčího kříže 
 na hřbetu Veliše. 

10:30 MALÝ MIKULÁŠSKÝ PROGRAM - Loutkové divadlo Kozlík, Hradec Králové Ryneček - nám. Svobody 
 Jak Mikuláš berlu ztratil - děj pohádky se odehrává v nebi, těsně před příchodem svaté trojice
 mezi nás, obyčejné smrtelníky. Čert zašantročí Mikulášovi berlu, neboť se mu na pozemský 
 svět nechce. Ale Mikuláš a Anděl společně s dětmi Čerta přesvědčí a vše dobře dopadne. 
 Po představení příchod Mikuláše a čerta. 

11:00 PERUTĚ - Milan Peroutka, Šimon Martínek, Daniel Rojek, Michal Beneš, Michal Jiráň, pop-rock, Praha Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 (více na str. 73)
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11:00 Jak se stal Rumcajs loupežníkem - LD Srdíčko, Jičín LD Srdíčko 
 Klasická pohádka na motivy Václava Čtvrtka - věnováno k výročí Rumcajse (30 Kč). 

12:00 Pohádkové tance školy Shareefa - TS Shareefa, Mladá Boleslav Ryneček - nám. Svobody

12:30 Sylvia - Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, Praha Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Baletní pohádka, která vypráví příběh rytíře nešťastně zamilovaného do lesní víly,
 kterému pomůže nejen bůžek lásky, ale i královna víl. 

str. 44
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13:00 Koncert dětské hudební skupiny Sakramejdlo - Ratměřice - NÁM SE DAŘÍ, Ratměřice Ryneček - nám. Svobody

13:30 Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „S Rumcajsem za českými tradicemi“ s Petrem Kotvaldem Valdštejnovo nám. - hl. pódium

14:00 HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY - Den s Českým rozhlasem Hradec Králové Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Moderátorky Českého rozhlasu Hradec Králové se společně se zpěvákem Petrem Kotvaldem
 a jeho kapelou představí v tradičních i netradičních rolích v pořadu Holky z naší školky. V hodinovém
 vystoupení na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí od 14:00 do 15:00 hodin si s nimi můžete  
 zazpívat, zahrát a zasoutěžit v přímém přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové. Chybět nebude 
 ani Pohádkové kolo štěstí, na kterém si děti během přenosu mohou vytočit některou z rozhlasových cen. 
 Po skončení přenosu je připravena autogramiáda Petra Kotvalda a rozhlasových moderátorů.  

15:00 - 15:30 Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč vláček po městě

15:00 POHÁDKY NA VÁNOCE - Divadlo Pohádka, Praha Ryneček - nám. Svobody
 Pohádkové vyprávění pod vánoční stromečky, čerpající z motivů klasických pohádkových námětů 
 a vánočního příběhu s celou řadou koled. 
 Čert popleta aneb Jak Lojzík nemusel do pekla - Čertovská veselá pohádka, kde čert samotnému  
 čertu zkazí čertovský plán, a tak Lojzík nemusí do pekla. 
 Půjdem spolu do Betléma - Vánoční příběh o narození Ježíška, provázený zpěvem známých koled 
 a stavbou „dětského živého Betlému“.

 
15:00 Masopustní průvod zámek - malé nádvoří
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15:00 Jinčí čin: Piknik  park u rybníka Šibeňák 
 Jak začít sobotní odpoledne? Rozhodně piknikem! Na dece, mezi stromy, s výhledem na vodní hladinu. 
 A hlavně s dobrým pitím a jídlem. Přijďte se s námi rozdělit o svoji oblíbenou dobrůtku.
 Těšíme se. A možná přijdou i labutě.

 
15:30 HUDEBNÍ PERLIČKY PAVLA ŠPORCLA Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Ochutnávka pořadu z produkce ČT :D v podání jeho protagonisty, světového houslisty Pavla Šporcla. 

16:00 Jinčí čin: Dílny  park u rybníka Šibeňák
 Dobrůtky jsou snědeny, nastává čas tvořit. Materiály jsou kolem všude anebo už nám  
 dávno leží doma a čekají na to, až se z nich stane kus umění nebo užitečná věc do domácnosti.   
 Recyklovat, vyrábět, objevovat  - to jsou hesla sobotních dílen. A dle antického kalokagathia
 budeme rozvíjet nejen zručnost, ale i mysl. Po krátké pomlce se na Jičín - město pohádky
 vrací hádankový svět světoběžníka a novináře Bohumíra Procházky, tentokrát zaměřený na přírodu. 
 Recyklační dílna Kudlanka, rekoláže s Valentýnkou a hádanky s Prochorem. 

 
16:30 Od jara do zimy v Českém ráji - Marie Špačková, Paceřice Ryneček - nám. Svobody 
 Autorské vystoupení s písničkami o Českém ráji a životě během ročních období.

 
16:45 Losování výherce soutěže TisknuLevne.cz o tiskárnu HP Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:00 MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY - rock-pop, Praha (více na str. 73) Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:00 ČTENÍ S HAJAJOU - vypráví a čte TOMÁŠ VACEK, moderátor Českého rozhlasu farní zahrada
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18:00 Vyhlášení vítězů závodů šlapadel Berg Valdštejnovo nám. - hl. pódium

18:00 Pálení čarodějnic - buřty s sebou! farní zahrada

18:00 Jinčí čin: Žiwa - koncert  park u rybníka Šibeňák 
 Stále vznikající kapela z nedaleké Jilemnice zhudebňuje texty surrealistického básníka
 a psychoanalytika Zbyňka Havlíčka. 

18:30 YELLOW SISTERS - ZVĚŘINEC - Praha Ryneček - nám. Svobody 
 Originální česká acapella, která si píše vlastní písně, improvizuje, experimentuje a hledá nové 
 způsoby, jak uchopit melodii, rytmus, náladu a vytvořit hlasem hudbu.  

19:00 Jinčí čin: Autorská orba - autorské čtení  park u rybníka Šibeňák
 Bývalí i současní studenti Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kteří se sdružili do skupiny 
 Autorská orba, Vám přečtou své texty, které vznikaly během studia. 
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19:25 Zvonec - konec Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Vrácení klíčů od města. 

19:30 MIG 21 - rock-pop, Praha Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Jirka Macháček, Tomáš Polák, Pavel Hrdlička, Honza Hladík a Adam Stivín.
 Chlapecká taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 Smíchova (více na str. 73). 

20:30 OHŇOSTROJNÉ BURÁCENÍ NAD MĚSTEM - tradiční ohňostroj Valdštejnovo nám.

20:30 Jinčí čin: Free Balkan Quintet - koncert  park u rybníka Šibeňák
 Do Jičína přijíždí Balkán! Free Balkan Quintet sice sídlí v Praze a mísí s balkánskými rytmy vlivy
 jazzu, soudobé hudby i volné improvizace, ale tančit se bude, jako bychom všichni byli Balkánci!
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21:00 Užovky z pytle ven a Jičínští Kanci - country-folk, Jičín Ryneček - nám. Svobody

21:00 Zpívání u cimbálu - Hradecká cimbálová muzika, Hradec Králové zámek - arkádové nádvoří

21:15 EGO retro music - 60. - 70. léta světové popmusic, Hořice Valdštejnovo nám. - hl. pódium

22:00 Jinčí čin: DJ - večírek - Tančíš? My ano! park u rybníka Šibeňák



 Po deseti letech znovu divadlo Nablízko!Zima, Mráz a Oheň v nás 
rodinný site specific projekt, živá kapela, původní hudba i text a „zimní“ dílny pro velké i malé
PREMIÉRA: 14.-16. 9. 2017 nA nádvoří jIčínskÉho záMku

výtvarné pohyblivé představení inspirované českou zimní krajinou s alegorickými postavami 
krutého mrazu, sněžné slečny, meluzíny i ohnivého muže, vytvořené přímo pro festival jičín – město pohádky. 
pohádkový příběh dívky a jedné mrazivé zimní noci nastartuje řadu zkoušek, při nichž budete konfrontováni se svojí povahou 
a situacemi, kdy je třeba se rozhodovat pouze svým srdcem.

Text, koncept a režie: Apolena novotná
výtvarný koncept: Lucie Wildtová / hudební koncept: david hlaváč
Účinkují: jana Burášová, stephanie van vleet, František hnilička, Petr hubík, vjačeslav zubkov a daniela Grohová, 
Anna Luňáková, Barbora Látalová a kateřina Molčíková / zdenka Brungot svíteková.

sobotní premiéra bude kromě profesionálů doplněna také o dětské interprety, a bude vyústěním práce dětského souboru ze statenic, 
který byl za tím účelem vytvořen, a dětí z dětského studia divadla ponec. lektoři půlročních dílen statenice: zuzana brychtová horecká, 
kateřina molčíková, apolena novotná a josef rendl. lektoři příměstského tábora dětského studia divadla ponec: barbora látalová, 
zdenka brungot svíteková, jan bárta a produkční lucia račková.
projekt vznikl za podpory nadačního fondu jičín – město pohádky, obce statenice a tance praha z.ú. – v rámci projektu ponec dĚtem 2017
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Neděle 17. září
Přišlo JARO se sluníčkem, 
zavřem Jičín zlatým klíčkem 

Festivalové dozvuky.
Den se Sluníčkem a Mateřídouškou
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8:00 Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení centrum města

9:00 - 16:00 Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 61) historické centrum města

9:00 - 16:00 Nastupovat! Kavárna POTMĚ přijela... Valdštejnovo nám.
 Nechte se obsloužit nevidomými a dejte si černočernou kávu či další nápoje v absolutní tmě.  
 Návštěvou kavárny přispíváte do sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým a lidem s těžkým  
 zrakovým handicapem vést samostatnější život (www.svetluska.net). 

9:00 - 16:00 Pohádková pošta zámek - foyer galerie

9:00 - 16:00 Tonda Obal na cestách - zábavný program k podpoře třídění a recyklace (www.tonda-obal.cz, www.jaktridit.cz) Žižkovo náměstí

9:00 Otevírají se výstavy (více na str. 70) zámek
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9:30 Jazz kvintet Turnov - dixieland, swing, mainstream jazz, jazzrock, Turnov Valdštejnovo nám. - hl. pódium

9:30 Otík Knedlík s dětmi zpívají písničky Ivana Mládka - ZŠ a MŠ, Kamenický Šenov Ryneček - nám. Svobody

10:00 - 10:30 Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč vláček po městě

10:30 Písničky Hany Hrdinové - Hana Hrdinová, Mladá Boleslav Ryneček - nám. Svobody

10:30 Hudba na zámku i v podzámčí - Základní umělecká škola U Půjčovny, Praha 1 zámek - arkádové nádvoří
 Soubor Villanella předvede své umění v hudbě gotické, renesanční i barokní. 
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10:30 PELÁŠENÍ V LIPÁCH - běžecké soutěžení pro děti a jejich rodiče lipová alej - u kruh. objezdu 
prezence 10:00 Partnerem je VOKO reklama s.r.o., Koshee, o.p.s. a Během světem (www.behemsvetem.cz). 

11:00 Blok vystoupení aerobiku - Aerobic club, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

11:00 Karkulka a detektivové - Stduio Creatio, Praha Ryneček - nám. Svobody
 Dva detektivové vyšetřují, jak to vlastně bylo doopravdy s Červenou Karkulkou. 

11:30 Hudba na zámku i v podzámčí - Základní umělecká škola U Půjčovny, Praha 1 zámek - arkádové nádvoří 
 Soubor Villanella předvede své umění v hudbě gotické, renesanční i barokní. 

13:00 - 13:30 Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč vláček po městě

13:00 Bassilur - Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 Vystoupení studentské kapely hrající vlastní skladby žánru rock. 

13:00 Tradice, čepice, truhlice - hra o starých českých tradicích, obyčejích a zvycích, Praha Ryneček - nám. Svobody

14:00 Hudba na zámku i v podzámčí - Základní umělecká škola U Půjčovny, Praha 1 zámek - arkádové nádvoří 
 Soubor Villanella předvede své umění v hudbě gotické, renesanční i barokní. 

14:30 ZASMĚJTE SE S KLAUNEM FERDOU A ČASOPISEM SLUNÍČKO Valdštejnovo nám. - hl. pódium

str. 56
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14:30 Řehečské kvarteto - divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč Ryneček - nám. Svobody

15:00 Vynášení Morany farní zahrada

15:00 Jinčí čin: Jaký byl Jinčí čin? - diskuze o festivalu  zahrada - Knihovna
 Hlavní část festivalu Jinčí čin je za námi - jaké to vlastně bylo? Zajímá nás váš názor,  V. Čtvrtka v Jičíně
 kritika i chvála. Nápoje zajištěny, jídlo nikoliv. Podělte se nejen o svůj názor, ale i svačinu. 

16:30 Jinčí čin: Máša a Medvěd - koncert  zahrada - Knihovna 
 Na úplný závěr přijde Medvěd a vezme s sebou i Mášu. Zahrají na housle, akordeon a kytaru.  V. Čtvrtka v Jičíně
 Písně klidné i taneční, inspirované tony blízkých i dalekých krajin. 
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čt a pá 8:30 – 17:00  |  so 9:00 – 18:00  |  ne 9:00 – 16:00  |  Není–li uvedeno jinak!
Partnerem dílen je společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a společnost SanSwiss s.r.o.

VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ
  

O dvanácti měsíčkách - zábavné poznávání jednotlivých měsíců v roce - Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice  
Staročeská vesnička - pomoz pomalovat chaloupky a utvořit tak Marušce krásný domov  
Staň se matkou přírodou - oblékni stromy do barevných kabátů jednotlivých ročních období  
Jak jde čas - výroba květin, ptáčků, listů a dalších ozdob na stromy  
Kouzelný pytlíček - naplňte si mošničky vůněmi ročních období - SŠ gastronomie a služeb Nová Paka  
Kreativní malování a skládání - malování krajin a portrétů na papírové reliéfy, výroba skládaček z papíru - Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové  
Hračka ze dřeva - vyrob si svou dřevěnou hračku - Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha  
Tvůrčí dílna Seco GROUP, APROPO a Kamarád   
Kamenosochání - výtvarná dílna kamenosochání, modelování a malování - SPŠ kamenická a sochařská, Hořice  
SkVOStná voda z Českého ráje - přijďte si vytvořit vodní těžítko s motivy ročních období - VOS, a. s., Jičín  
Vyfoťte se a odneste si vytištěnou fotku zdarma - výroba fotek, omalovánky a soutěž o tiskárny HP - TisknuLevne.cz a HP  
Zdobení slamáků - ozdob si slamák přírodninami - SŠ vizuální tvorby Hradec Králové (čt - ne, 15:00 - 17:00)  
Tradiční i netradiční líčení a česání - nech si vytvořit vlasový styling či make-up - SŠIS Dvůr Králové nad Labem (čt - so)  
Se Světluškou POTMĚ - vyzkoušej si, co dokážeš poslepu - projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, Praha (pá - ne)  
Tradiční klaunská ambulance a lékárna - nech se vyšetřit od Zdravotního klauna - Zdravotní klaun o.p.s. (pá a so)  
Hra s kostkou - malování kostek s tematikou Rumcajse, Manky a Cipíska - SŠ gastronomie a služeb Nová Paka (so - ne)  
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY S PRODEJEM VÝROBKŮ NA VALDŠTEJNOVĚ NÁMĚSTÍ

Sportem proti bariérám, z.s.  
Kamarád Jičín z.s.  
FOKUS Mladá Boleslav z.s.  

RYNEČEK – NÁMĚSTÍ SVOBODY

Podzimní stromeček zanechal tu lísteček - obtiskni na plátno svou dlaň a pomoz nám vytvořit nádherný podzimní strom  
Korálková a bižuterní dílna - výroba jablonecké bižuterie, ukázka výroby skleněných figurek, foukání technického skla u kahanu,
studentské občerstvení - SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou   
Běžel ježek k Jičínu - výroba ježků z jablek a přírodnin  
Všechno je to na draka - tvorba draků a skládání vlaštovek  
Listí tady šustí - barvení listů, tvorba z papíru  
Umělý rybolov - chytání neživých ryb na zkoušku  
Tvorba větrů - kolo na lidský pohon  
Čarování bytostí - tvorba pohádkových bytostí (víl, skřítků, elfů a dalších) - Atelier Chami Peer, Praha (dílna zpoplatněna)  
Pohádková tiskárna - výroba tiskátek z brambor, tiskání na papír - Masarykova ZŠ a MŠ, Železnice (čt, pá)  
Podzimní Spirálkohraní - hra s papírem, kreslení, vystřihování, mačkání a lepení se zaměřením na podzim – Soukromá MŠ Spirálka, Jičín (čt, pá)
Padá, padá listí - modelování z modelovací jedlé hmoty s podzimní tematikou - SŠ gastronomie a služeb Nová Paka (so, ne) 
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ZÁMEK – ARKÁDOVÉ NÁDVOŘÍ

Stolní hrátky - přijď si zahrát šachy, dámu, mlejn, piškvorky i Člověče, nezlob se!  
Animační dílna Anifaktura - vytvoření vlastního animovaného filmu nebo ilustrací pomocí digitálních technologií - SŠ a VOŠ aplikované 
kybernetiky, s.r.o. Hradec Králové, učebna v zámku  
Hudební a taneční dílny se ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín (čt, pá 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00)  
ZIMA, MRÁZ a OHEŇ v nás - zimní tematické dílny prolnuté divadelními představeními pod taktovkou divadla Nablízko, z.s. 
> čt 9:00 - 11:00, 14:00 - 17:00 
> pá 9:00 - 11:00, 14:00 - 17:00 
> so 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00 (premiéra představení) 
> ne - výtvarná instalace    
  
ZÁMEK – MALÉ NÁDVOŘÍ

Malování na obličej, hry a soutěže s veverčákem Čendou a Rodinnými pasy - slevový projekt pro rodiny s dětmi podporující smysluplné trávení 
volného času a zdravý životní styl  
Zdobení vánočních perníčků a tvorba ozdobných kolíčků - Odborné učiliště Kanina  
Dárky pro Ježíška aneb podpořte dobrou věc - prostor u jesliček pro předání darů, které poputují na charitativní účely  
Zdobení vánočního stromku - výroba ozdob a následné zdobení stromku  
Tajemství sv. Barbory - zábavné poznávání věcí ukrytých v punčochách  
Hokejová školička - ochutnávka ledového sportu na suchu - HC Jičín (so)  
Fotokoutek s Patem a Matem - Česká televize (so)  
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ZÁMEK – VELKÉ NÁDVOŘÍ

Padá padá sníh, leží na větvích - obtiskni na plátno svou dlaň a pomoz nám vytvořit nádherný zimní strom  
Pohádková pošta - kreativní prostor plný barviček, razítek, koresponďáků a pohledů, které zde pak můžete rovnou poslat  
ZIMA, MRÁZ a OHEŇ v nás - rodinný site specific projekt, živá kapela, původní hudba i text a zimní dílny pro velké i malé - divadlo Nablízko, z.s. 
> čt 9:00 - 11:00, 14:00 - 17:00 
> pá 9:00 - 11:00, 14:00 - 17:00 
> so 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00 (premiéra představení) 
> ne - výtvarná instalace  
  
ZÁMECKÝ PARK

Je tu léto, sluníčko, červená se jablíčko - obtiskni na plátno svou dlaň a pomoz nám vytvořit nádherný letní strom  
Letní tábor na zkoušku - vyzkoušej si klasické aktivity z prostředí skautského tábora - SKAUT Dolní Bousov  
Cvrnkání kuliček - tradiční hra typická pro jaro i léto  
Ukaž svou obratnost - čekají tu na tebe chůdy, kladinky, pago…  
Hop sem, hop tam - pojď hopsat na trampolínách   
Šlape to - čeká na tebe jízda na šlapacích motokárách (30 Kč)  
Astro dílna - dílna plná malování a poznávání vesmírných těles - Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín  
Raketohraní - přijď si zahrát badminton  
Fotbalové letní hrátky - vyzkoušej si typický letní sport - SK Jičín  
Svatojánská lektvarlékárna - výrobna lektvarů lásky, odpuštění, zapomnění a … (zapomněla jsem čeho všeho, takže přijďte, opravdu to funguje!) 
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Ulice dětem - parkour, streetdance, moderní žonglování, beatbox a mnoho dalšího  
Rej svatojánský - výroba svatojánských věnečků, světýlek a zkrášlování „divoženek“ (čt, pá)  
Kouzelný Rumcajsův nápoj - míchání a zdobení nápojů - SŠ gastronomie a služeb Nová Paka (čt, pá)  
Vyrob si slaměnou panenku - výroba malých slaměných figurek za přítomnosti princezny Kačenky, vládkyně Orlických hor - Orlické hory  
a Podorlicko, destinační společnost (so, ne)  
  
FARNÍ ZAHRADA

Strom je samý lísteček, vybarvil se kvíteček - obtiskni na plátno svou dlaň a pomoz nám vytvořit nádherný jarní strom  
Jarní dílna - ochutnávka pučálky, dílnička z přírodnin - Semínko země z.s., Semily  
Jaro s sebou, prosím - přesazování rostlin do kelímků, které si děti odnesou s sebou domů  
Hlídání májky - uhlídej tradiční májku  
Továrna na jaro - výroba květin, motýlů a ptáčků z papíru  
Apríl - rozesměj bručouna  
Velikonoce po půl roce - výroba velikonočních zápichů a malování vajec  
Čarodějné čarodějnicování - výroba malých čarodějnic  
   
JEZUITSKÁ KOLEJ - (VSTUP Z NÁMĚSTÍ SVOBODY - RYNEČKU)  

O soustruhu a soustružení - dílna, ve které si můžete něco vytočit - celý program zajišťuje Balbineum, z.s. (so, ne 10:00 - 17:00) 
  
VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ, ČP. 99 - OBCHODNÍ PASÁŽ  

Pohádková zastavení - přijď se vyfotografovat nebo si natočit pohádkový pozdrav a pošli ho do světa - VOŠ a SPŠ, Jičín  
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HRY A SOUTĚŽE

Stolní hrátky - přijď si s kamarády zahrát dámu, mlejn, šachy, piškvorky nebo Člověče, nezlob se! zámek - arkádové nádvoří
Šlape to - jízda na šlapacích motokárách (30 Kč) zámecký park
Táborové hry - SKAUT Dolní Bousov zámecký park
Přírodovědný kvíz na téma „Jaro, léto, podzim, zima“ - Muzeum přírody Český ráj (čt, pá 14:00 - 17:00, so 9:00 - 18:00) zámecký park
Pohádkový orienťák - závod v orientačním běhu - TJ Sportcentrum, Jičín (pá) zámecký park
Cvrnkni to tam - soutěž ve cvrnkání kuliček (ne) zámecký park
Street curling - přijďte si vyzkoušet stále populárnější sport - CC Loupežníci Jičín z.s. (pá 10:00 - 17:00, so 9:00 - 18:00)  Žižkovo náměstí (pá), Husova  
 ulice - před divadlem (so)
Pod pohádkovým basketbalovým košem - přijďte si zaházet na koš - BSK TJ Jičín z.s. Husova ulice
Pohádkové kolobrndění - přijeďte si zazávodit se svou koloběžkou, pro děti do 7 let a jejich rodiče (čt, 16:00) Husova ulice  - před divadlem
Pelášení v lipách - běžecké soutěžení pro děti a jejich rodiče (ne, 10:30) 
Partnerem kolobrndění a Pelášení v lipách je VOKO reklama s.r.o., Koshee, o.p.s. a Během světem (www.behemsvetem.cz). lipová alej - u kruh. objezdu
Sokolení na Matějkově cvičišti - TJ Sokol, Jičín (pá 8:00 - 12:00) Matějkovo cvičiště
Hry a soutěže se zaměřením na dopravní tematiku a rozvoj tvůrčích činností dětí  DDH u SPoŠky, Na Tobolce
- SPoŠka Jičín - MŠ (út, 8:30 - 14:00), ZŠ (st - pá, 8:30 - 14:00). Objednání na tel. 493 535 618. 
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Na co se ještě
můžete těšit...
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JINÉ RADOVÁNKY…

Kostkoviště, trubkoviště, pískoviště, kuličníky, pago, chůdy, dřevěná mašinka,  historické centrum města
šneci, kladinky, veselá prokukovátka  
Babička s dědečkem čtou a vypráví - přijď si poslechnout zajímavé vyprávění či pohádku Valdštejnovo nám.
Prachovské skály s hromadou písku - herní koutek pro děti Valdštejnovo nám.
Ukázka draní peří  Ryneček - nám. Svobody
Maňáskové divadélko Ryneček - nám. Svobody
Pohádky a legendy ze všech koutů světa - čtení pohádek - AFS Mezikulturní programy, o.p.s., Praha zámecký park
Hop sem, hop tam - pojď hopsat na trampolínách  zámecký park
Naši pra pra předci (obojživelníci) - program na seznámení s vývojem fauny na Zemi  zámecký park 
- Muzeum přírody Český ráj z.s. (čt - so) 
Vojenské tradice - ukázka výcviku kadetní setniny, historických uniforem a výstroje  zámecký park 
- Muzeum přírody Český ráj z.s. (čt - so) 
Pozorování Slunce - Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín zámecký park
Táborová rozcvička - SKAUT Dolní Bousov zámecký park
Letní odpočinková zóna s půjčovnou dek zámecký park
Slaměný hrad s podhradím ze sena zámecký park
Barmanská show - SŠ gastronomie a služeb Nová Paka (čt 10:30, 12:30 a 14:00) zámecký park
Letní kino - promítání pohádky Dvanáct měsíčků (čt 20:00) zámecký park
Prezentace bojových sportů (pá 14:00 - 18:00) zámecký park
Pohádková pelest u Hajánka - odpočinkový koutek pro malé i velké čtenáře farní zahrada
Ukázka pletení pomlázky farní zahrada
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Jarní zóna se zvířátky - Semínko země, z.s. farní zahrada
Sjezdové dráhy pro boby a lyže, kopec opravdového sněhu zámek - velké nádvoří
Běžkování na kostkách zámek - malé nádvoří
Mašinkou po městě (30 Kč) nástupiště VN a Žižkovo nám. (so)

Na co se můžete těšit | Hry, soutěže, výstavy a jiné radovánky
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VÝSTAVY

Stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně - Muzea hry nabízí možnost interaktivní prohlídky  RMaG, Jičín 
s Valdštejnovou hůlkou a rodinným průvodcem, doplněnou o návštěvu zámeckého loutkového divadla,    
muzejní herny, Obrazárny barokních mistrů a Konferenčního salónku, vstup zpoplatněn (denně mimo pondělí 10:00 - 16:00). 

Cena Prachovských skal  – motoristická sezóna jičínského muzea pokračuje! Otevíráme novou výstavu,   výstavní chodba 
věnovanou legendárnímu jičínskému závodu motocyklů – Ceně Prachovských skal. Přijďte se inspirovat   muzea 
slavnou historií závodu a prohlédnout si unikátní plakáty, fotografie, novinové články a sbírku souvisejících předmětů.  
Nová výstava vás nabije závodní energií!    
(9. června - 1. října, 9:00 - 17:00 mimo pondělí, 14. a 15. září otevřeno 8:00 - 17:00, 16. září 9:00 - 18:00,  vstup zpoplatněn).  

Můj život s Trabantem – do galerie míří legendární bakelitová vozidla! Přijďte se seznámit s historií značky  zámecká galerie 
Trabant, prohlédnout si řadu kuriózních vozů, rozsáhlou sbírku souvisejících předmětů, přečíst si tematické 
vtipy a nasát vůni svého dětství či mládí!
(6. května – 17. září, 9:00 - 17:00 mimo pondělí, 14. a 15. září otevřeno 8:00 - 17:00, 16. září 9:00 - 18:00, vstup zpoplatněn).  

Výstava vítězných prací výtvarné soutěže na téma „S Rumcajsem za českými tradicemi“ (st - ne)  obřadní síň

Spolek železničních modelářů Jičín (čt - ne, vstup zpoplatněn, www.kzmjicin.cz)  Klub ŽM - vchod  
  z Lindnerovy ulice
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Pohádkový průvod se zápisem do České knihy rekordů
 - st 13. 9. 16:00, řazení v 15:30 před ZŠ Husova

 
Všichni Rumcajsové, Manky, Cipískové, ale i ostatní postavičky - dávejte teď 
pozor! Jste srdečně zváni na pohádkový průvod městem, během kterého  
se pokusíme o vytvoření rekordu v „Co největším počtu pohádkových postav  
z pohádek O loupežníku Rumcajsovi v pohádkovém průvodu“. Vydejte se  
s patronem pohádkového města Jiřím Lábusem tradiční trasou od ZŠ Husova 
pěší zónou pod Valdickou bránou až na Valdštejnovo náměstí, kde bude zahájen 
již 27. ročník festivalu, během kterého dětská purkmistryně převezme 
symbolický klíč od města z rukou pana starosty a proběhne gratulace Rumcajsovi 
k 50. výročí od jeho prvního uvedení v televizi. Účastníci v kostýmech/maskách 
mají výhodu - mohou být vybráni a představit se na pódiu, kde proběhne 
losovaní o vstupenky na sobotní galaprogram. Těšit se můžete také na Honzu 
Onderu a jeho taneční hrátky. A mnoho dalšího, tak neváhejte a přijďte v masce 
vytvořit rekord!

Jinčí čin - st 13. 9. - ne 17. 9., různě po městě 

Jinčí čin je vedlejší program festivalu Jičín - město pohádky. Oba festivaly se 
konají ve stejném čase, ve stejném městě a ve vzájemné spolupráci. Cílem 
festivalu Jinčí čin je oživení zajímavých a leckdy opomenutých míst města Jičína. 
Každý den mohou návštěvníci poznat tato místa doplněná zajímavým kulturním 
programem. Program festivalu se každý den přesouvá na jedno z pěti vybraných 

míst. Prosím sledujte důkladně informace na daný den. Festival Jinčí čin klade 
důraz na udržitelnost a nevytváření zbytečného odpadu. Vstupné je dobrovolné 
a změny programu nejspíš přijdou: pro bližší a aktuální informace sledujte 
stránku festivalu www.pohadka.cz a facebookovou událost Jinčí čin 2017.
 
Malá vizita -  st 13. 9. 19:00, Masarykovo divadlo 
(předprodej v MIC; 350 Kč, 320 Kč a 290 Kč) 

Totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným 
dohledem Viktora Zborníka. 
Jaroslav Dušek je český filmový a divadelní herec. V roce 1980 společně s Janem 
Bornou založil divadlo Vizita, které je od roku 1985 založeno na čiré pódiové 
improvizaci. Znám je také díky uvádění slavnostního předávání Českých lvů. 
Zahrál si v mnoha úspěšných filmech. Právě 13. září zavítá do Masarykova 
divadla v Jičíně se svým jedinečným improvizačním představením, které slibuje 
neopakovatelnout atmosféru. V rámci večera dojde ke slavnostnímu aktu - 
podpisu dokumentu o přátelství mezi městy Jičín a Písek. Předprodej vstupenek 
v Městském informačním centru v Jičíně, Valdštejnovo nám. 1, tel.: 493 534 390.

ČEZ škola animace - čt 14. 9. - ne 17. 9., zámek - arkádové nádvoří

Animační dílna, kterou školní třídy, nebo rodiny s dětmi mohou navštívit 
v učebně jičínského zámku, je koncipována pro děti nejrůznějšího věku. 
Až pět lektorů se tu stará o zhruba dvojnásobný počet dotekových monitorů, 

Podrobné informace k programu a festivalu vůbec
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na kterých lze kreslit a animovat filmy. Součástí pracoviště je i malé nahrávací 
studio pro výrobu ruchů a hudby, kterou si muzikálně nadané děti mohou samy 
nahrát, složit i nazpívat. V ideálním případě, tedy při souhře šikovných rukou 
a hlaviček, si děti mohou ihned umístit svůj film na internet a sdílet jej se svými 
kamarády. Tato zábavná a zároveň vzdělávací dílna animace je zprostředkována 
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky z Hradce Králové. Kyberna, jak škole všichni 
říkáme, si do Jičína přiveze všechny tyto moderní technologie i vyškolený 
personál z řad vlastních žáků. Vedoucím dílny a jejich pedagogem je absolvent 
oboru Animovaná tvorba z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Pavel Trnka. Srdečně 
Vás zveme na bezvadně strávený čas při tvorbě vlastního filmu (www.kyberna.cz). 

Pavel Šporcl a Smiling String Orchestra 
 čt 14. 9. 19:00, kostel sv. Jakuba (předprodej v MIC, 350 Kč) 

Pavel Šporcl je český houslový virtuóz světového renomé. Jedná se o velmi 
výraznou a silnou uměleckou osobnost, laureáta mnoha předních houslových 
soutěží, dnes patrně vůbec nejpopulárnějšího českého umělce působícího  
v oblasti vážné hudby. Vystupuje na světových pódiích a festivalech 
i s renomovanými orchestry. V Jičíně vystoupí po boku smyčcového orchestru 
Smiling String Orchestra při Základní umělecké škole Střezina, pod vedením 
Mikuláše Ježka. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Jičíně, 
Valdštejnovo nám. 1, tel.: 493 534 390.

Nastupovat! Kavárna POTMĚ přijela...
- pá 15. 9. - ne 17. 9., Valdštejnovo náměstí 

Světluška, tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, téměř  
15 let svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky. 
Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, 
na psí vodicí pomocníky, na osobní asistenty dětem, aby mohly chodit 
do běžných škol se zdravými kamarády, a seniorům, aby mohli trávit podzim 
života doma a nikoli v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo 
vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti. Projekty jako Noční běh pro 
Světlušku, Kavárna POTMĚ či benefiční koncert Světlo pro Světlušku nabízí 
příležitost inspirovat se světem tmy a nevidomým pomoc, díky které mohou žít 
smysluplný život a cítit se užiteční, více na www.svetluska.net.

Řehečské kvarteto -  pá 15. 9. - ne 17. 9., různě po městě 

Divadelněhudební formace od Jičína s jarmarečními písněmi.
Píseň Festivalová složená právě pro festival Jičín - město pohádky:
     Na jičínském rynku, žijou pohádky,
     kouzla, kejkle, hudba a další hrátky.
     Přijďte popovídat, s námi si zazpívat,
     s námi si zazpívat v městě pohádky.
Celý text naleznete na webové stránce kvarteto.rehec.cz. 
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Zdravotní klauni - pá 15. 9. - so 16. 9., Valdštejnovo náměstí

Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, 
široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. 
Dnes navštěvuje 86 profesionálních zdravotních klaunů pravidelně 64 nemocnic
a 7 domovů pro seniory, kam přináší humor a radost. Přispívá tím ke zlepšení 
psychického i celkového zdravotního stavu pacienta, což také patří mezi hlavní cíle 
této organizace. Svou činností přijedou potěšit Domov pro seniory v Jičíně.

Perutě -  so 16. 9. 11:00, Valdštejnovo náměstí - hl. pódium

Kapela Perutě pro vás hraje chytlavé písničky vlastní tvorby už od roku 2013. Její 
aktuální složení je následující: zpěvák Milan Peroutka, kytarista Šimon Martínek, 
pianista Daniel Rojek, baskytarista Michal Beneš a bubeník Michal Jiráň. Milan 
Peroutka je synem zesnulého bubeníka kapely Olympic, kterého můžete znát 
především díky účinkování v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. 
  
Michal Hrůza a kapela Hrůzy  
- so 16. 9. 17:00, Valdštejnovo náměstí - hl. pódium

Michal Hrůza je talentovaný český zpěvák, textař a autor mnoha seriálových 
i filmových znělek. V roce 1996 založil skupinu Ready Kirken, s kterou natočil pět 
hudebních alb a napsal pro ni více než padesát písní a textů. Jeho skladba pro 
Anetu Langerovou Voda živá byla v letech 2005 a 2006 hitem roku. V roce 2006 

kapelu opustil a založil kapelu Hrůzy, se kterou zde v Jičíně na hlavním pódiu 
vystoupí.   

MIG 21 - so 16. 9. 19:30, Valdštejnovo náměstí - hl. pódium

MIG 21 je česká popová hudební skupina, působící již od roku 1998, jejímiž členy 
jsou Jiří Macháček, Pavel Hrdlička, Jan Hladík, Tomáš Polák a Adam Stivín.
Mezi největší hity této skupiny patří písně Snadné je žít, Malotraktorem či Slepic 
pírka. Jiřího Macháčka můžete znát nejen jako zpěváka, ale také jako vynikajícího 
textaře a herce, oceněného Českým lvem. Spatřit jste ho mohli například 
v Samotářích či Horem pádem. Pro snímek Muži v naději, ve kterém si také zahrál, 
napsal společně s Tomášem Polákem titulní píseň Chci ti říct, která se stala dalším 
hitem této kapely.
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V LETOŠNÍM ROCE

Rumcajs - 50 let
Loupežník Rumcajs je pohádková postava z Večerníčku, jejíž příběhy následně 
vyšly i knižně. Autorem televizních příběhů je Václav Čtvrtek  
a ilustroval je Radek Pilař. Oba tvůrci se podíleli také na knižním vydání.
Rumcajs je jičínský švec, který je pro urážku nohy starosty Humpála vyhnán 
do lesa Řáholce. Stává se loupežníkem, později se k němu připojí jičínská dívka 
Manka a jejich syn Cipísek. Rumcajs je bezesporu nejznámějším jičínským 
hrdinou. V letošním roce slaví 50 let od prvního uvedení v televizi.

Josef Čapek
130 let by se dožil Josef Čapek, mnohostranná osobnost meziválečného období. 
Byl to malíř, grafik, dramatik, prozaik a autor próz pro děti, žurnalista, výtvarný 
teoretik a kritik. Slovesné dílo Josefa Čapka se vyvíjelo v těsném vztahu k tvorbě 
výtvarné. Zpočátku psal s bratrem Karlem krátké prózy, které postupně 
dokumentují vývoj obou autorů v kontaktu s dobovými stylovými tendencemi – 
od secese přes novoklasicismus po kubismus. Rozsáhlou část díla Josefa Čapka 
tvoří studia, eseje a fejetony o umění. Mezi jeho nejzámější díla patří Povídání 
o peskovi a kočičce, Krakonošova zahrada či Ze života hmyzu (spoluautorství 
s bratrem Karlem).

Josef Lada
Letos uplyne také 130 let od narození českého malíře, ilustrátora, scénografa 
a spisovatele - Josefa Lady. Podstatnou část života prožil také jako karikaturista, 
jeho humorné či politické kresby, kterým je dnes okolo 100 let jsou často aktuální 
i v dnešní, poněkud jiné době. Značnou část jeho díla tvoří i ilustrace pro tzv. 
dospělé, z nichž můžeme uvést celosvětově úspěšné kresby k dílu Jaroslava 
Haška, a to zvláště ke knize Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 
Spojením textu a ilustrací vzniklo geniální dílo dodnes vycházející po celém světě. 
Neztratil se ani jako spisovatel, vytvořil jedny z nejlepších českých pohádek  
v knihách O kocouru Mikešovi, O chytré kmotře lišce či O bubácích 
a hastrmanech. Své umění ilustrátora mnohokráte předvedl nejen ve svých 
knihách, ale i v dílech pro jiné autory, kdo by neznal jeho kresby pro Jiřího 
Horáka, Jana Drdu, K. J. Erbena, Boženu Němcovou  
a mnoho dalších.
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Čeněk Musil
V letošním roce vzpomeneme výročí 70 let od úmrtí významného českého 
architekta a urbanisty, Čeňka Musila, který působil i jako scénograf a výtvarník. 
Musilovy stavby významně ovlivnily vzhled Jičína. Jeho regulační plán tohoto 
města byl jedním z vůbec prvních regulačních plánů v Čechách. Musil v Jičíně 
realizoval celkem asi 40 staveb včetně rodinných domů. Mezi jeho nejznámější 
díla patří např. Studentský dům (knihovna), Hospodářská škola (internát), 
nemocnice, Okresní záložna hospodářská (budova Městského úřadu),
Obchodní akademie (Masarykova obchodní akademie), Okresní úřad,
Hotel Astra (Hotel Paříž) či Husův sbor Církve československé husitské.
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Pořadatel

Nadační fond Jičín - město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín
Tel. 730 510 990 - Dominik Malý, předseda správní rady
dominik.maly@pohadka.cz, www.pohadka.cz

a

město Jičín
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Tel. 493 545 111 - Jan Malý, starosta
starosta@mujicin.cz, www.mujicin.cz

Realizační tým festivalu JMP

Dramaturg - Pavlína Paličková
Program a organizace - dramaturgická rada, 
pohádkový vejbor
Produkce - Dominik Malý, Marie Léblová
Ekonom - Ivana Čepková
Dobrovolníci a média - Jana Jiránková
Trh - Vendula Smolíková, David Konečný
Administrativa - František Lhoták
Web - Dominik Malý, František Lhoták, Lukáš Masák, 
Jana Jiránková, Marie Léblová
Výtvarná spolupráce - Bára Hubená
Tvůrčí dílny - Marie Léblová, Pavlína Paličková, Bára 
Hubená, Apolena Novotná, Blažena Bohuňovská, 
Eva Bobková
Pohádkový sklad - Blažena Bohuňovská
Technické zabezpečení a zázemí - Dominik Malý, 
František Lhoták a Technické služby města Jičína
Grafická podpora - Jan Košíček

Kontakty

Městské informační centrum
v jičínském zámku - arkádové nádvoří, 
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Otevírací doba během festivalu:
st - pá (8:00 - 18:00), 
so (8:00 - 19:00), 
ne (10:00 - 16:00)
Tel. 493 534 390 - J. Šeps
Předprodej vstupenek na všechny placené programy 
(mimo muzeum a K-klub). 
 
Masarykovo divadlo a loutková scéna Srdíčko 
Husova 206, Jičín
Tel. 493 531 568 - M. Vondrák

K-klub
Valdštejnovo náměstí 99, Jičín
Tel. 493 532 451 - L. Vacková
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Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
v jičínském zámku, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Otevřeno denně mimo pondělí: 9:00 - 17:00 
(o festivalu ve čt a pá od 8:00)
Tel. 493 532 204 - M. Babík 
  
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
Denisova 400, Jičín
Tel. 493 532 833 - J. Benešová 
 
Valdická brána a Rumcajsova ševcovna 
Pod Koštofránkem, Jičín
Tel. 737 345 225 - J. Wilda 

ZUŠ J. B. Foerstera Jičín 
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Tel. 493 532 645 - J. Komárková

Valdštejnská lodžie
Sedličky 4, Jičín
Tel. 608 269 296 - J. Vydra

  

Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře
v jičínském zámku - arkádové nádvoří,
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Festivalová otevírací doba: st - pá (9:00 - 17:00), 
so (9:00 - 18:00), ne (9:00 - 17:00)
Tel. 493 534 390 - J. Šeps

Pohádková pošta
ve foyer jičínského zámku - velké nádvoří, 
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Otevírací doba během festivalu: 
st (16:00 - 18:00), čt - pá (8:00 - 18:00), 
so (8:00 - 18:00), ne (9:00 - 16:00)
Tel. 605 220 835 - L. Smolíková 
  
Technické služby města Jičína
Textilní 955, Jičín
Tel. 731 139 782 - T. Šenberk

Pohádkové noviny 
Žižkovo nám. 18, Jičín
distributor: Městské informační centrum Jičín, 
Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Tel. 721 733 408 - P. Jonák, šéfredaktor
redakční rada: Z. Vojíková, N. Kotyšková, M. Kuhnová,
D. Sečková, K. Roudná, T. Kodydková, B. Zítková, L. Zbihlej, 
D. Hylmar, A. Špiroch, R. Grohová, B. Labíková 
vychází denně; k dostání v MIC, informačních stáncích 
a u kamelotů

Brožuru vydal:  
Nadační fond Jičín - město pohádky
Ilustrace:  Barbora Hubená
Grafika:  VOKO reklama (vokoreklama.cz)
Mapa:  Vít Skřivánek
Korektury:  Dominik Malý, Marie Léblová, Jan Košíček
Tisk: RK TISK, Jičín



Poděkování: 
Pohádkovému vejboru a dramaturgické radě • všem příznivcům festivalu • všem jičínským školám
za uvolnění žáků a studentů • žákům a studentům za dobrovolnickou činnost • lektorům v dílnách
panu Mgr. Jaromíru Vaníčkovi • panu Mgr. MgA. Pavlu Trnkovi • týmu Jinčího činu - OFF program 
manželům Stránským • manželům Podobským • skautům z Dolního Bousova • TJ Sportcentru Jičín

Semínku Země, Semily a Lence Hřibové • Centru přírodních věd – Hvězdárna Jičín • Muzeu přírody Český ráj z.s. • AFS Mezikulturní programy, o.p.s. • BSK TJ Jičín z.s. • Ulice dětem o.p.s
Curlingovému klubu Loupežníci Jičín z.s. • Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko • pracovníkům Městského informačního centra v Jičíně • Sboru dobrovolných hasičů v Jičíně 
Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín • Policii ČR, oddělení Jičín • Městské policii, Jičín • Dále děkujeme těmto stravovacím zařízením, která stravují studenty a lektory v dílnách: 
Casa de Piedra, Jičín • Pizza Grill Alfa, Jičín • Restauraci na Zimáku, Jičín • Grand Hotelu Praha, Jičín • Hotelu Paříž, Jičín • Restauraci Řáholec, Jičín • Zámecké restauraci, Jičín
Pizzerii Sadiki, Jičín • Pizzerii U Riegrů, Jičín • Jídelně ZOPO, Jičín • Vegeethousu, Jičín • Sultán Kebabu, Jičín • Restauraci Veselka, Jičín • Restauraci Lucie, Jičín • Hostinci U Šamana, Jičín 
Pekárně PANE, Dolní Bousov • Děkujeme také těmto školám, které se podílejí na tvůrčích dílnách: Gymnáziu, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice • SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka
VOŠ a SPŠ, Jičín • ZUŠ, Jičín • SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové • SPŠ kamenické a sochařské, Hořice • SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou • VOŠUP A SUPŠ, Praha 
Odbornému učilišti Kanina • Soukromé MŠ Spirálce, Jičín • SŠ vizuální tvorby, Hradec Králové • SŠIS, Dvůr Králové nad Labem • Masarykově ZŠ a MŠ, Železnice
Soukromé střední škole podnikatelské - ALTMAN, s. r. o., Jičín • Katedře výtvarné kultury a textilní výroby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Projekt se uskuteční za podpory Královéhradeckého kraje, města Jičína a Nadace ČEZ.
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Poděkování: 
Pohádkovému vejboru a dramaturgické radě • všem příznivcům festivalu • všem jičínským školám
za uvolnění žáků a studentů • žákům a studentům za dobrovolnickou činnost • lektorům v dílnách
panu Mgr. Jaromíru Vaníčkovi • panu Mgr. MgA. Pavlu Trnkovi • týmu Jinčího činu - OFF program 
manželům Stránským • manželům Podobským • skautům z Dolního Bousova • TJ Sportcentru Jičín

Semínku Země, Semily a Lence Hřibové • Centru přírodních věd – Hvězdárna Jičín • Muzeu přírody Český ráj z.s. • AFS Mezikulturní programy, o.p.s. • BSK TJ Jičín z.s. • Ulice dětem o.p.s
Curlingovému klubu Loupežníci Jičín z.s. • Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko • pracovníkům Městského informačního centra v Jičíně • Sboru dobrovolných hasičů v Jičíně 
Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín • Policii ČR, oddělení Jičín • Městské policii, Jičín • Dále děkujeme těmto stravovacím zařízením, která stravují studenty a lektory v dílnách: 
Casa de Piedra, Jičín • Pizza Grill Alfa, Jičín • Restauraci na Zimáku, Jičín • Grand Hotelu Praha, Jičín • Hotelu Paříž, Jičín • Restauraci Řáholec, Jičín • Zámecké restauraci, Jičín
Pizzerii Sadiki, Jičín • Pizzerii U Riegrů, Jičín • Jídelně ZOPO, Jičín • Vegeethousu, Jičín • Sultán Kebabu, Jičín • Restauraci Veselka, Jičín • Restauraci Lucie, Jičín • Hostinci U Šamana, Jičín 
Pekárně PANE, Dolní Bousov • Děkujeme také těmto školám, které se podílejí na tvůrčích dílnách: Gymnáziu, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice • SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka
VOŠ a SPŠ, Jičín • ZUŠ, Jičín • SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové • SPŠ kamenické a sochařské, Hořice • SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou • VOŠUP A SUPŠ, Praha 
Odbornému učilišti Kanina • Soukromé MŠ Spirálce, Jičín • SŠ vizuální tvorby, Hradec Králové • SŠIS, Dvůr Králové nad Labem • Masarykově ZŠ a MŠ, Železnice
Soukromé střední škole podnikatelské - ALTMAN, s. r. o., Jičín • Katedře výtvarné kultury a textilní výroby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Projekt se uskuteční za podpory Královéhradeckého kraje, města Jičína a Nadace ČEZ.

Partneři

Hlavní mediální partneři Mediální partneři
Hlavní mediální partneři Mediální partneři

pizza  |  gyros  |  mexico

Zahradnictví Kubela, Vitiněves • Vyhlídkový vláček Pokorný, Poděbrady • Instalatérství František Pokorný, Poděbrady • Provaznictví Jaromír Vojtíšek, Nová Paka • VČE - montáže, a.s.
HAN spol. s r. o. • Všem partnerům, sponzorům a dalším, kteří se na přípravách festivalu podílejí, srdečně děkujeme.
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