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

pořádají pod záštitou Ministerstva kultury ČR, hejtmana 

Královéhradeckého kraje a Národního památkového ústavu

29. ročník kulturního festivalu

11. - 15. září 2019

s podtitulem
Znám já jeden krásný zámek 

aneb Pohádky a pověsti z hradů 
a zámků Českého ráje  

„Ten kousek země prý překročí středně rostlý obr několika kroky.
Vám to bude trvat trochu déle, ale stojí to za to.
Uslyšíte vyprávění zvětralých skal i středověkých hradů.
Možná tu potkáte nějakého  skřítka, čerta nebo vodníka.
To tajemné místo se jmenuje Český ráj.“ Lucie Seifertová                                                                                                                                       

z knihy Český ráj a jeho tajemství 

 „Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů.“
Alois  Jirásek, Staré pověsti české
poprvé vyšly před 125 lety v roce 1894
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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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Mottem každého festivalového dne je 
úryvek známé české lidovky „Znám já 
jeden krásný zámek...“ Prolistuj s rodiči 
pohádkovou brožuru a pomoz ovčáčkovi 
spočítat všechny ovečky, které se mu 
rozutekly po stránkách. Výsledný počet 
zapiš  do hádankového ústřižku nahoře, 
který odevzdej do královského infostán-
ku na Valdštejnově náměstí. Pro dobré 
počtáře čeká překvapení.

Pohádkový program 
Hádanka

Hádankový ústřižek
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JIČÍNSKÝ APEL KE SMÍŘENÍ 
A SMÍRČÍ KŘÍŽ U VELIŠE

Hledal se nějaký dílčí pořad (program), který by 
vystihoval zvolené téma. Souhrnem náhod vznikl 
pořad (spíše příběh - či příběhy dva), který mno-
zí z jeho účastníků považovali za jednu z nejvý-
znamnějších akcí toho druhu nejen ve zdejším 
regionu, ale i v celé republice za mnoho let. Další 
řádky budou pokusem stručně popsat tento pří-
běh.
V úterý 14. září 1999 se sešlo na arkádovém ná-
dvoří jičínského zámku ekumenické shromáždění 
s významnými hosty – představiteli katolíků, 
evangelíků, Československé církve husitské a dal-

ších církví, zástupci teologických fakult Univerzity 
Karlovy, provinciálem Tovaryšstva Ježíšova 
(Jezuitů), starostou Jičína a dalšími. Poselství 
shromáždění zaslali prostřednictvím přednosty 
Okresního úřadu a jeho zástupce z Vatikánu 
Roger kardinál Etchegaray, předseda Centrálního 
výboru velkého jubilea roku 2000 a ze Ženevy 
Prof. Dr. Milan Opočenský, generální tajemník 
Světové aliance reformovaných církví. Potom 
přednesli, za katolíky emeritní biskup královéhra-
decký, arcibiskup Karel Otčenášek a za evangelí-
ky Vladislav Volný, biskup Slezské evangelické 

církve augsburského vyznání, omluvu za to, čím 
se obě strany na sobě navzájem v minulosti pro-
vinily. Omluva a prosba o vzájemné odpuštění 
vyústily v přednesení Jičínského apelu ke smíře-
ní. Symbolicky se shromáždění sklonilo před pa-
mátkou dvou mužů, kteří v našem regionu položi-
li své životy za víru: jezuitského misionáře 
P. Matěje Burnatia († 1629 v Libuni) a evangelic-
kého laika Tomáše Svobody († 1728 v Kopidlně). 
Slova odezní a často se zapomenou, pozmění, 
nebo i ztratí svůj význam. Slova apelu však při-
pomíná smírčí kříž, vyzdvižený téhož dne 

Psal se rok 1999. Blížil se konec století i tisíciletí – doba naplněná ještě radostí ze společenských změn a mnohými 
očekáváními. Odrazilo se to i ve výběru tématu festivalu, kterým bylo KNIHA a podtitulem (mottem) LISTY POSELSTVÍ.
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na hřbetu Veliše v místě U spravedlnosti. Stojí 
mezi lípami vysazenými také v roce 1999 
a jsou na něm vyryty letopočty úmrtí dvou 
zmíněných martyrů.   
Již 2O let se zde v rámci festivalu koná ekume-
nické setkání, a tak je to jedna z akcí s největší 
nepřerušenou festivalovou tradicí. Bude to 
i v sobotu 14. září, po dvaceti letech přesně 
na den. Pozváním na setkání budou dvě akce 
v pátek 13. září.  Setkání s hudbou a slovem 
v kostele sv. Jakuba a následně setkání u kula-
tého stolu v porotním sále jičínského zámku, 
ze kterého možná vzejde i něco, co obohatí 
odkaz apelu o názory mladé generace.
Na všechny tři dílčí akce srdečně zvou jejich 
pořadatelé a ti, kteří byli u zrodu akce před 
dvaceti lety. Vstupy jsou zdarma.

PhDr. Čestmír Jung



Velká pohádková hra nejen pro dětistr. 6

VYDEJTE  SE  PO  STOPÁCH  LOUPEŽNÍKŮ   

Jednoho dne přišla do královské kuchyně stará 
babička, byla hladová a poprosila o něco k jídlu. 
Kuchařka se nad babičkou slitovala a dala jí 
kousek tvrdého chleba. Uviděl to král, dal obě 
zavřít do vězení a rozhodl, že je druhý den kat 
popraví.                                 
Když se tuto zprávu dozvěděli loupežníci, roz-
zlobili se a vymysleli na krále lest. Převlékli se 
za prince a vydali se na zámek, aby králi předa-
li dar.  Ten je pozval do zámeckých komnat. 
U večeře začali loupežníci vyprávět o vzácném 
drahokamu, který se ukrývá uvnitř mohutné 

skály. Krále povídání zaujalo a rozhodl, že se 
vydá se svou družinou drahokam hledat. 
Jakmile ze zámku odjel, loupežníci rychle 
osvobodili babičku a kuchařku, vyloupili krá-
lovskou pokladnici a vzali nohy na ramena. Při 
útěku si jich všimli strážní a začali troubit 
na poplach. Loupežníci se lekli, utíkali, co jim 
síly stačily a uloupený poklad cestou ztráceli. 
Utéci se jim podařilo, ale z lupu jim mnoho ne-
zbylo. Poklad zůstal rozsypaný po krajině, kudy 
prchali.  

Když se král vrátil zpět na svůj zámek a zjistil, 
co se stalo, rozkázal bubeníkovi rozhlásit tu 
zprávu po celém království. Vyvěsili ji i vedle 
vchodu do královského zámku.
A všichni lidé z království se snažili ztracený 
poklad najít a vrátit zpět do královské poklad-
nice. A král? Přestal být lakomý a zlý a snažil 
se svým kralováním lidem vrátit, co kdysi po-
kazil.

Děti, pomůžete jim také hledat?

Autorem pohádkového příběhu je Jana Šecová s dětmi MŠ U Kina, Jičín

Bylo, nebylo jedno království, ve kterém žil tuze lakomý a zlý král. Nespravedlivě kraloval, jeho poddaní 
museli těžce pracovat a téměř zadarmo. Okolo zámku byl hluboký les, ve kterém přebývali loupežníci. 
Nebyli to ale loupežníci zlí, byli hodní a nelíbilo se jim, jak král kraluje.                         
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Čtěte, kudy se vydáte, abyste nezabloudily:  
                                                                                                                     
1. U  vchodu  do pohádkového  zámku  
v královském infostánku (Valdštejnovo 
náměstí) si vyzvedni plánek HRY Po stopách 
loupežníků, abys věděl, kudy utíkali.                                                                              

2. Cestou necestou  splň v loupežnických 
zastaveních  nejméně 5  úkolů – za každý 
splněný úkol získáš  grošík.

3. Získané grošíky vhoď do královské truhly 
na arkádovém nádvoří jičínského zámku. 
Za svoji pomoc budeš na památku obdarován 
a čeká tě i překvapení. 

Loupežnická zastavení označená obrázkem 
hlavy loupežníka najdeš u kostela sv. Jakuba, 
ve farní zahradě, v parku, na Rynečku (náměstí 
Svobody) a na zámeckých nádvořích.
Více na straně 47.

... až se vrátíš z pohádkového Jičína domů, 
přečti si knížku O loupežníku Rumcajsovi, 
nebo jinou pěknou knížku.
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Úterý 10. září
Začíná se v Knihovně Václava Čtvrtka
9:00 23. knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky
 Celostátní setkání knihovnic a knihovníků (více informací na webu knihovna.jicin.cz)

18:30  Cukrárna U šilhavého Jima - zdramatizovaný příběh z divokého západu 
 o síle literatury a přátelství z doby, kdy slovo muže a ženy ještě něco znamenalo. 
 Na motivy stejnojmenné knihy připravili spisovatel Marek Toman
 a knihovnice Edita Vaníčková Makosová (vstupné 50 Kč).

 Úterní program připravila Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.
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Středa 11. září

Znám já jeden krásný zámek 
nedaleko Jičína
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9:00 23. knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky Knihovna V. Čtvrtka
 Celostátní setkání knihovnic a knihovníků (více informací na webu knihovna.jicin.cz)

14:30 Otevírá se výstava prací výtvarné soutěže Žili, byli nejen na hradech a zámcích... obřadní síň 
 (ostatní výstavy info na str. 51)

15:30 Řazení průvodu  Husova ulice - před ZŠ

16:00 Tradiční pohádkový průvod v kostýmech s dětským purkmistrem a pohádkovou radou,  pěší zónou na Valdštejnovo nám.
 výběr nejzajímavějších masek (více na str. 54)  

16:30 Operka Červená Karkulka - Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, MŠ Rádlo  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:00 Zahájení festivalu s Jiřím Lábusem, patronem města pohádky, předání klíče od města dětem Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje  Vyhodnocení nejzajímavějších masek  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

17:00 Táboranka - dechová hudba z obcí pod horou Tábor…  Ryneček - nám. Svobody

Dnes odpoledne velký tradiční průvod pohádkových bytostí.
Zveme všechny děti i dospělé - místní i přespolní…
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17:30 Zasmějte se s klaunem Ferdou a časopisem Sluníčko a Mateřídouška Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Pozve všechny na velký královský bál! 

19:00 MUSICA BOHEMICA - Hudba a písně tří století - koncert (předprodej v MIC Jičín, 200 Kč)  kostel sv. Jakuba
 Partnerem koncertu je Sklopísek Střeleč a.s. 

20:00 Platonic - vystoupení pop-rockové kapely z Brna  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

20:00 Ať žijí duchové! - filmová hudební komedie o hradních strašidlech a dětech zámek - malé nádvoří

20:00 Alchymie - koncert akustické kapely z Chlumce nad Cidlinou Ryneček - nám. Svobody

21:00 Golf - jičínská kapela, která hraje vlastní i převzatou rockovou muziku  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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Čtvrtek 12. září
A v tom zámku 
jest ovčáček,
má překrásnýho syna

Den s Českým rozhlasem
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8:00 - 17:30 Pohádková pošta  zámek - obřadní síň

8:00 Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení  centrum města

8:00 Výstava prací výtvarné soutěže Žili, byli nejen na hradech a zámcích... zámek - obřadní síň 
 Ostatní výstavy info na str. 51

8:30 - 18:00 Středověké podhradí z Pěnkavova dvora, Takonín - krumpléř, šindelář, máslařka,  Valdštejnovo nám.
 ale i kat, šašek či rychtář vás poučí a pobaví (více na str. 52) 

 
8:30 - 17:00 Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 47)  historické centrum města

8:30 Tři přadleny - LD Rolnička, Nová Paka (rezervace v MIC Jičín, 30 Kč) LD Srdíčko

8:30 Dějiny udatného českého národa - pro 6. a 7. třídy - animovaný naučný seriál ČT  Biograf Český ráj
 pro školáky i dospěláky o historii slavných Čechů a českého národa (rezervace v MIC Jičín) 

8:30 Děti ráje - muzikál s písničkami Michala Davida, Masarykova ZŠ, Stará Paka                                Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Oh, Susanna - rytmické vystoupení, Masarykova ZŠ, Stará Paka                                                     
 Jak žijí bohové dnes? - mírná komedie, Masarykova ZŠ, Stará Paka 

8:30 Koncert školního orchestru a sboru ZŠ Bodláka a Pampelišky, Robousy - slavné hity   Ryneček - nám. Svobody
 české i světové hudební scény 
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9:00 Šípková Růženka - hudební pohádka, Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka  K-klub
 (rezervace v K-klubu, tel. 493 532 451)

9:00 23. knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky
 Celostátní setkání knihovnic a knihovníků (více informací na webu knihovna.jicin.cz)

9:00 MUDr. Radkin Honzák, CSc. Jak na stres a úzkost - přednáška pro veřejnost (zdarma) Knihovna V. Čtvrtka 

9:00 - 15:00 Oranžové kolo - přijďte si zašlapat na kolech a podpořit charitativní akci Nadace ČEZ Valdštejnovo nám.

9:30 Dějiny udatného českého národa - pro 8. třídy - animovaný naučný seriál ČT 
 pro školáky i dospěláky o historii slavných Čechů a českého národa (rezervace v MIC Jičín) Biograf Český ráj

9:45 Tři přadleny - LD Rolnička, Nová Paka (rezervace v MIC Jičín, 30 Kč) LD Srdíčko

10:00 Pohádkování s Ušounem Rušounem - Ušoun Rušoun, Jana Rychterová a jejich pohádková školka Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 nabídnou písničky, tancování i blbnutí, Rádio Junior 

10:00 Slam Poetry - rytmické, pohotové a vtipné veršování vlastního textu, parádní zážitek!  Ryneček - nám. Svobody
 Vystoupí známí slameři Vilém Doskočil zvaný Vidlák z Jičína,  Anatol Svahilec - mistr republiky 2014 
 a Garçon - vícemistr republiky 2014. 
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10:00 Už víme, co jíme! - pět zvířátek spolu kamarádí a rádi zkouší nové věci.  farní zahrada
 Jednoho dne se rozhodnou, že si spolu upečou dort. Jak to asi dopadne? 
 Interaktivní divadelní představení studentek Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové  

10:30 Šípková Růženka - hudební pohádka, Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka  K-klub
 (rezervace v K-klubu, tel. 493 532 451)  

10:30 Dějiny udatného českého národa - pro 9. třídy a 1. ročníky SŠ a gymnázií, animovaný naučný seriál ČT Biograf Český ráj
 pro školáky i dospěláky o historii slavných Čechů a českého národa (rezervace v MIC Jičín) 

10:45 O línem princi Petrovi - veselá pohádka o princi, který hledal princeznu a s pomocí draka ji našel 
 v zámecké kuchyni, ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř                                                            Ryneček - nám. Svobody

následuje Step aerobic - krátká ukázka aerobního cvičení,  ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř     Ryneček - nám. Svobody

11:15 Kterak král kočku kupoval, Kocour v botách, Ukradený kaktus, Kterak se Kašpárek s Krakonošem  Ryneček - nám. Svobody
 proti Trautenberkovi spolčil, Obyčejný klíč aneb Když se strašidla nudí - hraná a loutková
 divadelní představení studentů Jiráskova Gymnázia, Náchod 

11:30 Ať žijí duchové! - muzikál podle stejnojmenného filmu, MŠ a ZŠ Ďáblice, Praha Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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12:45 Zpíváme pro radost - písně lidové i umělé, pěvecký soubor Prosečánek, ZŠ a MŠ, Proseč Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Zpívej si s námi - pásmo lidových, klasických i soudobých písní, 
 pěvecký soubor Červánek, ZŠ a MŠ, Proseč  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

13:00 Děti ráje - muzikál s písničkami Michala Davida, Masarykova ZŠ, Stará Paka                                     Ryneček - nám. Svobody
 
následuje Oh, Susanna - rytmické vystoupení, Masarykova ZŠ, Stará Paka                                                     
  
následuje Jak žijí bohové dnes? - mírná komedie, Masarykova ZŠ, Stará Paka 

13:30 Divadlo beze slov - rozličné pohybové etudy neslyšících studentů, žáků a pedagogů,  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové 
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14:00 Koncert školního orchestru a sboru ZŠ Bodláka a Pampelišky, Robousy - slavné hity Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 české i světové hudební scény 

14:00 - 17:00 Za rytíři do parku - ukázky šermu a soutěže pro děti, skupina Páni a dámy z Kozlové zámecký park 

14:30 Pohádkování s Ušounem Rušounem - Ušoun Rušoun, Jana Rychterová a jejich pohádková školka Ryneček - nám. Svobody
 nabídnou písničky, tancování i blbnutí, Rádio Junior  

15:00 Slavnostní předání šeku od Nadace ČEZ - Oranžové kolo Valdštejnovo nám. - hl. pódium

15:00 O línem princi Petrovi - veselá pohádka o princi, který hledal princeznu a s pomocí draka ji našel  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 v zámecké kuchyni, ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř  

následuje Step aerobic - krátká ukázka aerobního cvičení, ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř   Valdštejnovo nám. - hl. pódium

15:00 - 18:00 Včelaření - tvořivá dílna a povídání o tom, co vše péče o včely obnáší, přiblíží Petra Vošvrdová,  Bolzanova 417
 můžete si vyrobit svíčku ze včelího plátu, Jinčí čin 

15:00 Ještě jedno, Lído! - autorské čtení Ilony Ferkové - bezdomovec Kaštánek vypráví v rokycanské herně  Fibichova 326
 za pivo a rum historky ze života, humorné čtení a povídání autorky doprovodí romistka 
 Karolína Ryvolová, Jinčí čin
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15:30 Kytice svázaná ze sedmi balad K. J. Erbena - jevištní dramatizaci předvede Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Náchodská divadelní scéna mladých

16:00 Ať žijí duchové! - muzikál podle stejnojmenného filmu, MŠ a ZŠ Ďáblice, Praha Ryneček - nám. Svobody

16:00 Pohádkové kolobrndění - přijďte si zazávodit se svou koloběžkou (pro děti  do 7 let, helmu s sebou) Husova ulice
 Partnerem je VOKO reklama s.r.o. a Koshee, o.p.s.  před Masarykovým divadlem

16:30 Boj proti změně klimatu, osobní zodpovědnost nebo politický aktivismus? - přijďte diskutovat  L. Janáčka 905, Jičín
 s Arnoštem Novákem, zástupci iniciativy ExtinctionRebellion a dalšími, panelová diskuse,  Jinčí čin 

17:00 Losování výherce o tiskárnu HP v soutěži u TisknuLevne.cz - vyfoť se a odnes si své foto zdarma,  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 dárky a soutěž o tiskárny HP na stánku TisknuLevne.cz 

17:00 Touha - ukázka současného tance, kdy choreografie vychází z taneční improvizace dětí, K-klub, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Baletní ukázka z baletu Don Quijote, K-klub, Jičín  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Kaleidoskop her - kreativní tanec spojený se zpěvem, K-klub, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Jaro - baletní ukázka, K-klub, Jičín  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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17:00 Slam Poetry - rytmické, pohotové a vtipné veršování vlastního textu, parádní zážitek!  Ryneček - nám. Svobody
 Vystoupí známí slameři Vilém Doskočil zvaný Vidlák z Jičína,  Anatol Svahilec - mistr republiky 2014
  a Garçon - vícemistr republiky 2014. 

17:00 Podvečerní čtení - vypráví a čte herečka Zdeňka Žádníková Volencová, představí i dceru Andrejku,  farní zahrada
 která hrála ve filmu Ať žijí rytíři! nebojácnou malou Kateřinu, (projekce filmu bude 12.9. ve 20:00 
 na malém nádvoří, moderuje David Jung, více na str. 54) 

18:00 Pověsti plzeňského náměstí - hudebně dramatický pořad o plzeňských zvonech a plzeňské Madoně  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 s autorskou hudbou M. B. Karpíška, pěvecký sbor Gutta, ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, p.o. 

18:00 EMERGENCY CALL - mladá kapela zazpívá současné písničky české i zahraniční tvorby, K-klub, Jičín Ryneček - nám. Svobody

18:00 Modrá krev Českého ráje - šlechta našeho kraje, pověsti a skutečnost, Karol Bílek, historik - beseda zámek - obřadní síň 

18:30 My Appartment - interaktivní divadelní představení, ve kterém se budete moci s autorkou Innou  Lepařovo gymnázium, 
 Uber ponořit do tématu bydlení, jaké to je se poprvé přestěhovat, bydlet sám, co dělají naši sousedi  Jiráskova 30, Jičín
 za zdí a co se děje v našem nitru, KALD DAMU, představení  je v anglickém jazyce, Jinčí čin 

19:30 JON WATE - koncert mladého zpěváka, vl. jménem Jan Chudan, zpívá vlastní tvorbu  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

20:00 Dekanémor - humorné představení na motivy Boccacciova Dekameronu zpracované ve stylu  Ryneček - nám. Svobody
 Commedia dell‘arte, divadelní soubor  Kámoš Drámoš, Turnov 
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20:00 Ať žijí rytíři ! - dobrodružný film ze středověku s loupežníky, rytíři, napínavé souboje,  zámek - malé nádvoří
 honičky, dobývání tvrze, nebojácnou Kateřinu hraje Andrea Žádníková, kterou jste mohli potkat
 12. září v 17:00 hodin při čtení a vyprávění ve farní zahradě, rodinný film ČT, režie Karel Janák

 
20:30 Smíšený sbor Smetana - krásný a rozmanitý písňový repertoár, vede sbormistr Vítězslav Čapek, Jičín Ryneček - nám. Svobody

20:30 Loomeer - koncert, elektronická ambientní hudba harmonikáře z Karviné, Jinčí čin rybník Šibeňák - pódium

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

5:30 Předání šeků od Nadace 
ČEZ (projekt Oranžové kolo) 
Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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8:00 - 18:00 Pohádková pošta  zámek - obřadní síň

8:00 Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení  centrum města

8:00 Výstava prací výtvarné soutěže Žili, byli nejen na hradech a zámcích... zámek - obřadní síň 
 Ostatní výstavy info na str. 51

8:30 - 18:00 Středověké podhradí z Pěnkavova dvora, Takonín - krumpléř, šindelář, máslařka,   Valdštejnovo nám.
 ale i kat, šašek či rychtář vás poučí a pobaví (více na str. 52) 

8:30 - 17:00 Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 47) historické centrum města

8:30 Čerti na Velíši aneb o zamilovaném ovčákovi - ale není se čeho bát, zjistí to i ovčák Michal,  LD Srdíčko
 kterému čerti pomohou osvobodit  jeho milou Rozárku (rezervace v MIC Jičín, 30 Kč) 

8:30 Večerníček Strašidla na Kulíkově - na hradě Kulíkově se chystají veliké oslavy  Biograf Český ráj
 a chybět na nich nebudou ani strašidla (rezervace v MIC Jičín) 

8:30 Loupežnická a Pošťácká pohádka - dramatizace pohádek Karla Čapka, ZŠ Komenského, Nová Paka Valdštejnovo nám. - hl. pódium

8:30 Z pohádek tisíce a jedné noci - orientální tanec a folklor blízkého východu, TŠ Tina Ahmed, N. Paka Ryneček - nám. Svobody
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9:00 - 19:00 Kavárna POTMĚ - zatemněný kavárenský autobus vypravuje Nadační fond Českého rozhlasu  Valdštejnovo nám.
 a jeho návštěvou přispějete na pomoc lidem s těžkým zrakovým handicapem, 
 přijďte vyzkoušet na vlastní kůži, jaký je svět bez barev a světla 

9:00 - 12:00 Sokolení - pohybové soutěže pro školy, skákání přes švihadlo, házení šipkami, skákání v pytli,  Sportovní centrum  Matěják
 běh na čas a hledání v písku, Sokol Jičín  

9:30 Pověsti plzeňského náměstí - hudebně dramatický pořad o plzeňských zvonech a plzeňské Madoně  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 s autorskou hudbou M. B. Karpíška, pěvecký sbor Gutta, ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, p.o.

9:45 Čerti na Velíši aneb o zamilovaném ovčákovi - ale není se čeho bát, zjistí to i ovčák Michal,  LD Srdíčko
 kterému čerti pomohou osvobodit  jeho milou Rozárku (rezervace v MIC Jičín, 30 Kč) 

10:00 Dějiny udatného českého národa - pro 3., 4. a 5. třídy ZŠ - animovaný naučný seriál ČT  Biograf Český ráj
 pro školáky i dospěláky o historii slavných Čechů a českého národa (rezervace v MIC Jičín) 

10:00 Akordeonový orchestr Safari - pohádkové a filmové písničky, ZUŠ Střezina, Hradec Králové Valdštejnovo nám. - hl. pódium

10:00 Jsme parta správná! - písničky v doprovodu bubnů, ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec Ryneček - nám. Svobody

10:00 Pověsti pro štěstí - na jevišti se budou dít neuvěřitelné věci (pro 3. - 7. třídy),   K-klub
 Divadlo SemTamFór, Praha (rezervace K-klub Jičín, 30 Kč)  
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10:30 Písničky z pohádek - kroužek Sboráček, ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem Ryneček - nám. Svobody

následuje Trpaslíci - Ať žijí duchové! - pohybové vystoupení žáků 2. třídy, ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n/L. Ryneček - nám. Svobody

následuje Boky jako skříň - taneční vystoupení, školní družina ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem Ryneček - nám. Svobody
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11:45 Písničky výletnice Marušky - písničky z výletů po Českém ráji zpívá a zahraje na kytaru M. Špačková Ryneček- nám. Svobody

12:00 Setkání s tancem - dětské lidové tance, folklorní soubor Haverlanti a scénické tance ZUŠ, Jilemnice Valdštejnovo nám. - hl. pódium

12:30 Rebelky  - moderní tanec, ZUŠ A. M. Buxtona, Úpice  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Mažoretky trochu jinak - ZUŠ A. M. Buxtona, Úpice  Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Pink a Mě Gusto - country styl a scénický tanec - ZUŠ A. M. Buxtona, Úpice Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 

12:30 Šípková Růženka - pohádka ve verších, 4. ZŠ, Jičín Ryneček - nám. Svobody

13:15 Jsme parta správná! - písničky v doprovodu bubnů, ZŠ a MŠ pro tělesně postižené,Liberec Valdštejnovo nám. - hl. pódium

13:30 Akordeonový orchestr Safari - pohádkové a filmové písničky, ZUŠ Střezina, Hradec Králové Ryneček - nám. Svobody

14:00 Písničky z pohádek - písničky z pohádek, kroužek Sboráček, ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové n./L. Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Trpaslíci - Ať žijí duchové! - pohybové vystoupení, ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem Valdštejnovo nám. - hl. pódium

následuje Boky jako skříň - taneční vystoupení, školní družina ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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14:00 - 17:00 Za rytíři do parku - ukázky šermu a soutěže pro děti, skupina Páni a dámy z Kozlové zámecký park

14:45 Z pohádek tisíce a jedné noci - orientální tanec a folklor blízkého východu, TŠ Tina Ahmed, N. Paka Valdštejnovo nám. - hl. pódium

15:00 Loupežnická pohádka a Pošťácká pohádka - dramatizace pohádek K. Čapka, ZŠ Komenského, N. Paka Ryneček - nám. Svobody

15:00 Chroust -  představení nejen pro děti, o velkých přáních a malých chroustech, kteří ještě stále věří,  Pod Koštofránkem 10
 že ovládnou svět, divadlo Anička a letadýlko, Jinčí čin  

15:00-18:00 Zasej si - recyklační dílna - přijď si vyrobit svou kapesní zahrádku, jak jinak než recyklačně,  MC Kapička, 17. listopadu 1074
 komu se nelení, tomu se zelení, Jinčí čin 

v průběhu  Bleší trh - daruj, prodej, vyměň, získej... bleší trh nabízí příležitost obměnit věci ve skříních, Jinčí čin MC Kapička, 17. listopadu 1074

15:15 Pověsti plzeňského náměstí - hudebně dramatický pořad o plzeňských zvonech a plzeňské Madoně  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 s autorskou hudbou M. B. Karpíška, pěvecký sbor Gutta, ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, p.o. 

16:00 Dětská mše  kostel sv. Ignáce

16:00 Písničky výletnice Marušky - písničky z výletů po Českém ráji zpívá a zahraje na kytaru M. Špačková Ryneček - nám. Svobody
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16:00 Je mi třináct a ještě nemám kluka - představení o problému dospívajících dívek, Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín 

následuje Edith a Marlene - představení řeší přípravu školního referátu o dvou světoznámých herečkách  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 a zpěvačkách Edith Piaf a Marlene Dietrich, ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín 

následuje Pověsti z Jičínska - dramatizace proložená četbou, ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

16:30 Přednáška s Apolenou Rychlíkovou o problémech s bydlením - dokumentaristka a novinářka,  TJ Sokol, Husova 206
 autorka dokumentu Hranice práce,  Jinčí čin 

17:00 - 17:30 Řehečské kvarteto - hudebně divadelní formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč vláček po městě

17:00 Losování výherce o tiskárnu HP v soutěži u TisknuLevne.cz - vyfoť se a odnes si své foto zdarma, Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 dárky a soutěž o tiskárny HP na stánku TisknuLevne.cz

17:00 Setkání s hudbou a slovem - varhanní koncert k 20. výročí Jičínského apelu ke smíření  kostel sv. Jakuba
 a vztyčení smírčího kříže na hřbetu Veliše, Marie Zahrádková - varhany, Pavel Hromádka - trubka

17:00 Podvečerní čtení  - zajímavé setkání se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou  farní zahrada
 a patronem Pohádkového města Jiřím Lábusem o knihách, pověstech i seriálu ČT
 Dějiny udatného českého národa, vyprávění, čtení, moderuje David Jung, výstava knih, 
 autogramiáda (více na str. 52)    
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18:00 ROCKOVÁNÍ V PARKU  
 NuBa - východočeská rocková kapela hrající vlastní tvorbu  zámecký park
 The Arcane Legacy - mladá kapela hrající symphonic- metal ze Dvora Králové n./L.                                                                                                                                            
      Jokers - kapela, která se baví hrátkami s rodným jazykem, žánrovou rozmanitostí a vokálními vícehlasy.
 Partnerem Rockování je deník Právo. 

18:30 Setkání u Kulatého stolu - beseda, projekce a diskuse k 20. výročí Jičínského apelu ke smíření  porotní sál
 a vztyčení smírčího kříže na hřbetu Veliše se zakladateli, hosty a studenty  

18:30 Z domu a zahrady - autorské čtení Olgy Černé a výstava ilustrací Evy Volfové,  Tyršova 263
 dětství v domě se zahradou přináší nespočet dobrodružných příběhů, Jinčí čin 

18:30 Brigantia - koncert, melodický rock s pseudoirskými prvky Ryneček - nám. Svobody

19:00 Průvod se světýlky - tradiční průvod s lampiony, lucernami a svíčkami na Čeřovku,  sraz na kruhovém objezdu
 těšit se můžete na překvapení pod Milohlídkou  v lipové aleji

19:30 BOŽSKÁ SARAH - komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života legendy  Masarykovo divadlo Jičín
 francouzského divadla Sáry Bernhardtové. Hrají Iva Janžurová, Kryštof Hádek, režie Alice Nellis
 (předprodej vstupenek v MIC Jičín  400 Kč, 350 Kč, 300 Kč, více na str. 61)

20:00 CIRCUS PROBLEM - přináší s obrovskou energií a skvělým zvukem zahraný disco-balkan Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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20:00 Šašek a královna - záznam představení brněnského divadla Husa na provázku, s Bolkem Polívkou zámek - malé nádvoří
 a Chantal Poullain - středověký šašek na královském dvoře baví svou unuděnou královnu 
 (více na str. 53)  

20:30 Neřvi mi do ucha - koncert s prvky elektroniky, odkazy na klasický house a disco, ale i klavír a klarinet,  rybník Šibeňák - pódium
 velmi osobní příběhy i angažovaná témata, hravé říkanky nebo poetické obrazy, takový bude začátek 
 pátečního večírku, Jinčí čin  

následuje  Bratři - koncert, bratři Veselí jsou elektronické duo kombinující živé bicí s elektronikou,  rybník Šibeňák - pódium
 jejich hudba vás unese, Jinčí čin  

21:00 Kapela Jakub KAZDA & Přátelé – folk, country, muzikál i populár, Jičín  Ryneček - nám. Svobody

21:30 JS Band - revival Jiřího Schelingera, nejznámější hity, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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Vstupné
Děti do 150 cm - ZDARMA
Mládež nad 150 cm do 17 let - 100 Kč 
Studenti (po předložení studentského průkazu, karty ISIC...) - 100 Kč
Senioři nad 70 let (po předložení OP) - 100 Kč 

Dospělí - 250 Kč
ZTP - ZDARMA  
ZTP/P - ZDARMA + 1 doprovod ZDARMA

Uzavření Valdštejnova nám. od 8:00 do 21:00 
 

Sobota 14. září
Ta ovčáčka milovala

str. 35

Sobotní BYLONEBYLO

Den s Českou televizí
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8:00 - 18:00 Pohádková pošta zámek - obřadní síň

8:00 Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení centrum města

8:30 - 19:00 Středověké podhradí z Pěnkavova dvora, Takonín - krumpléř, šindelář, máslařka,  Valdštejnovo nám. 
 ale i kat, šašek či rychtář vás poučí a pobaví (více na str. 52) 

9:00 Výstava prací výtvarné soutěže Žili, byli nejen na hradech a zámcích... zámek - obřadní síň 
 Ostatní výstavy info na str. 51
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9:00 - 19:00 Kavárna POTMĚ - zatemněný kavárenský autobus vypravuje Nadační fond Českého rozhlasu  Valdštejnovo nám.
 a jeho návštěvou přispějete na pomoc lidem s těžkým zrakovým handicapem, přijďte vyzkoušet
 na vlastní kůži, jaký je svět bez barev a světla 

9:00 - 18:00 Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 47) historické centrum města

9:00 - 18:00 Stan ČT :D - kreativní výtvarné dílny pro nejmenší, omalovánky, výroba večerníčkových čepic,  Valdštejnovo nám.
 originálních placek, chybět nebude fotokoutek, Večerníček a pohádkové postavy 

9:00 Pověsti plzeňského náměstí - hudebně dramatický pořad o plzeňských zvonech a plzeňské Madoně  Valdštejnovo nám.  - hl. pódium
 s autorskou hudbou M. B. Karpíška, pěvecký sbor Gutta, ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, p.o.

9:30 Pohodové písničky - tematické a pohodové písničky z vlastní tvorby zazpívá a zahraje na kytaru  Ryneček - nám. Svobody
 Hana Sekelová, Mladá Boleslav 

10:00 Setkání u smírčího kříže - 20. výročí Jičínského apelu ke smíření na hřbetu Veliše ze 14. září 1999 Veliš - Smírčí kříž 

10:00 Aerobic - pódiové skladby Fitness, Step a závodní sestavy sportovního aerobiku, Aerobic club, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

10:00 Kašpárkova kouzelná kaše - jak Kašpárek pomocí kaše vysvobodí princeznu ze zajetí draka,  LD Srdíčko
 LD Kašpárek, Bzenec (30 Kč)

10:00 - 17:00 Rytířské turnaje a klání v 10:00, 13:00 a 16:00 hod., po celý den  interaktivní zapojení návštěvníků,  zámecký park
 ukázky šermu, zbraní, přednášky, Nostra Ex, Jičín 
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10:00 - 10:30 Řehečské kvarteto - hudebně divadelní formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč vláček po městě

10:30 Tajemství pohádkové knížky - loutkové představení, lidový loutkář Jirka Polehňa, Hradec Králové  Ryneček - nám. Svobody

11:00 Z pohádky do pohádky - písně z pohádek, školní orchestr RICHBAND, ZUŠ, Němčice nad Hanou Valdštejnovo nám. - hl. pódium

11:00 Kašpárkova kouzelná kaše - jak Kašpárek pomocí kaše vysvobodí princeznu ze zajetí draka,  LD Srdíčko
 LD Kašpárek,  Bzenec (30 Kč) 

11:30 Aerobic - pódiové skladby Fitness, Step a závodní sestavy sportovního aerobiku, Aerobic club, Jičín Ryneček - nám. Svobody

12:15 Kamenný kvítek - baletní pohádka o mladých milencích, kterým ztrpčuje život zlý statkář, 
 Pražská taneční konzervatoř a SOŠ, s.r.o. Valdštejnovo nám. - hl. pódium

12:30 Odstín - mladá začínající kapela, Jičín Ryneček - nám. Svobody

13:00 Loupem, loupem perníček - v zábavné pohádce Perníková chaloupka se představí moderátorky  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Českého rozhlasu Hradec Králové Pavla Kindernayová, Romana Pacáková a herec divadla 
 Drak Filip Huml. Zábavná soutěžní hodinka pro děti i dospělé.

14:00 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Žili, byli nejen na hradech a zámcích... - ceny předá Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 Jiří Lábus, patron Pohádkového města
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14:00 Z pohádky do pohádky - písně z českých pohádek, školní orchestr RICHBAND, ZUŠ,  Ryneček - nám. Svobody
 Němčice nad Hanou 

14:00 Chaloupka k nakousnutí - loutkové divadlo, lidový loutkář Jirka Polehňa, Hradec Králové  zámek - velké nádvoří

14:00 O pohár Čeřovky - znáš přírodu kolem sebe? Přírodovědná poznávací soutěž,  lesopark Čeřovka
 Spolek ochránců lesoparku Čeřovka, a.s. 

14:30 Taneční show street dance  - pojďte sí s námi zatančit, TMD Nový Bydžov, Hořice, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

15:00 Šafkofón v Jičíně - hudební poslechovka, jak se domovy, bydlení a pobývání odráží v hudbě,  Konecchlumského 644
 pozorné naslouchání hudbě i přátelské povídání o ní v režii Václava Šafky, Jinčí čin 

následuje  Taneční představení  - jak zareaguje současný tanec na prostor soukromé zahrady?  Konecchlumského 644
 Představení mladé a nadané tanečnice a choreografky Natálie Vackové, Jinčí čin 

15:00-18:00 Kudlanka - zbytky svíček a toaletní ruličky, tradiční dílna Jitky Šmejkalové,  Konecchlumského 644
 vyrobte si recyklační svíčky, Jinčí čin 

16:00 ELIS - koncert populární zpěvačky Elis Mrázové, zpívá a hraje na ukulele Valdštejnovo nám. - hl. pódium

16:00 O hubaté Káče - loutkové divadlo, lidový loutkář Jirka Polehňa, Hradec Králové zámek - velké nádvoří

16:00 - 16:30 Řehečské kvarteto - hudebně divadelní formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč vláček po městě
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16:00 Touha - ukázka současného tance, kdy choreografie vychází z taneční improvizace dětí, K-klub, Jičín Ryneček - nám. Svobody

následuje Baletní ukázka z baletu Don Quijote - K-klub, Jičín Ryneček - nám. Svobody

následuje Kaleidoskop her - kreativní tanec spojený se zpěvem, K-klub, Jičín Ryneček - nám. Svobody

následuje Jaro - baletní ukázka, K-klub, Jičín Ryneček - nám. Svobody

17:00 Losování výherce o tiskárnu HP v soutěži u TisknuLevne.cz - vyfoť se a odnes si své foto zdarma,  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 dárky a soutěž o tiskárny HP na stánku TisknuLevne.cz 

17:30 Savana, Jedním tahem, BOOM, I do ad. - vystoupení TS Destiny, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

18:00 Podvečerní čtení - vypráví, svoje knihy představí a pověsti z Českého ráje čtou - Jaroslava Velartová, farní zahrada 
 regionální spisovatelka a autor televizního a rozhlasového seriálu Po Česku, Václav Žmolík, 
 moderuje David Jung, výstavka knih, autogramiáda (více na straně 53)

18:00 Brnkačka - koncert folk-rockové kapely se sólovým a vokálním zpěvem, K-klub, Jičín Ryneček - nám. Svobody

18:00 Johana Střížková a její umění - zkoumá intimní vztah člověka k prostředí, které obývá,  rybník Šibeňák
 k předmětům, které jej obklopují, přednáška finalistky ceny Jindřicha Chalupeckého z r. 2016, Jinčí čin zahrádkářská kolonie

19:00 Zvonec konec - vrácení klíče od města Valdštejnovo nám. - hl. pódium
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19:30 KAPELA JELEN -  česká akustická kapela hrající tzv. roots music,  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 písně z vlastní tvorby vycházející z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues 

20:00 Sundays on Clarendon Road - koncert, Jonáš Zbořil a Jan Tůma tvoří pražské duo, které popisuje  rybník Šibeňák - pódium
 svou hudbu jako outsider pop a apokalyptické písničkářství, Jinčí čín 

20:30 TRADIČNÍ OHŇOSTROJ - těšte se na nové místo odpalu  Valdštejnovo nám. 

21:00 Petr Poláček  & Bon Jovi Tribute Prague - rocková show plná největších hitů legendární Valdštejnovo nám. - hl. pódium 
 americké kapely Bon Jovi 

21:00 Brontosauři revival - folková kapela hrající tvorbu Jana a Františka Nedvědových, Praha Ryneček - nám. Svobody

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

22:00 Hellwana - koncert, zpěvačka a raperka se představila debutovým albem Sunbeam v roce 2017, rybník Šibeňák - pódium
 o rok později pak vyhrála soutěž Czechnig, ve své tvorbě kombinuje R’n’B, grime a rozmanité další vlivy,
 Jinčí čin 

22:30 Tcheichan - folk-acoustic, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

22:30 Český folk - známé písničky zahraje nejen k poslechu harmonikářka Eva Lucie, Jičín Ryneček - nám. Svobody
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Neděle 15. září
Psala jemu v tajnosti,
psaní plné radosti
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8:00 Otevírá se jarmark a pouliční občerstvení  centrum města

9:00 Výstava prací výtvarné soutěže Žili, byli nejen na hradech a zámcích... zámek - obřadní síň 
 Ostatní výstavy info na str. 51

9:00 - 16:00 Pohádkové tvůrčí dílny (více na str. 47) historické centrum města

9:00 - 16:00 Kavárna POTMĚ - zatemněný kavárenský autobus vypravuje Nadační fond Českého rozhlasu  Valdštejnovo nám.
 a jeho návštěvou přispějete na pomoc lidem s těžkým zrakovým handicapem, přijďte vyzkoušet
 na vlastní kůži, jaký je svět bez barev a světla 

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

10:00 Pověsti plzeňského náměstí - hudebně dramatický pořad o plzeňských zvonech a plzeňské Madoně  Valdštejnovo nám. - hl. pódium
 s autorskou hudbou M. B. Karpíška, pěvecký sbor Gutta, ZŠ a MŠ gen. Pattona, Dýšina, p.o. 

10:00 Červená Karkulka aneb polepšený vlk - maňáskové divadlo LS Na Židli, z.s. Turnov Ryneček - nám. Svobody

10:00 Jak švec čerta ošidil - švec se pomocí Kašpárka napravil a vymanil z moci pekla,  LD Srdíčko
 LD Kašpárek, Bzenec (30 Kč) 

10:30 Pelášení v lipách - běžecké soutěžení pro děti a jejich rodiče, partnerem je VOKO reklama s.r.o., lipová alej - u kruh. objezdu
 Koshee, o.p.s.
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11:00 B.I.Z.O.N.I. - improvizační show, herci nikdy nevědí, co budou hrát, jsou to diváci,  Ryneček - nám. Svobody
 kdo rozhodne, co se bude na pódiu odehrávat, Srch u Pardubic 

11:00 Jak švec čerta ošidil - švec se pomocí Kašpárka napravil a vymanil z moci pekla,  LD Srdíčko
 LD Kašpárek, Bzenec (30 Kč) 

13:00 The Others - koncert pop-rock, okořeněný o akordeon, klavír a ženský vokál, Jičín Valdštejnovo nám. - hl. pódium

13:00 Pohádkové tance - taneční škola Shareefa, Mladá Boleslav Ryneček - nám. Svobody

14:00 Řehečské kvarteto - hudebně divadelní formace od Jičína s jarmarečními písněmi, Řeheč Ryneček - nám. Svobody

14:00 O slepičce kropenaté - maňáskové divadlo LS Na Židli, z.s. Turnov zámek - velké nádvoří

14:00 Dostaveníčko s kastelány - moderuje Mgr. Jan Zeman zámek - malé nádvoří

14:15 Pohádkové tance - taneční škola Shareefa, Mladá Boleslav Valdštejnovo nám. - hl. pódium

15:00 Hejblíkovic - interaktivní hudební představení a veselé zakončení festivalu Valdštejnovo nám. - hl. pódium



str. 46 Tvůrčí dílny, hry,
soutěže, výstavy
a jiné radovánky
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Není-li uvedeno jinak, čt - pá 8:30 - 17:00  |  so 9:00 - 18:00  |  ne 9:00 - 16:00  |  dílny ve farní do 16:30  
  
 
PO STOPÁCH LOUPEŽNÍKŮ - VELKÁ POHÁDKOVÁ HRA NEJEN PRO DĚTI

LOUPEŽNICKÁ ZASTAVENÍ:
PSANÍ BRKEM - zkus psát jako ve středověku u kostela sv. Jakuba   

HADÍ STUDÁNKA - vyrobme co nejdelšího hada  farní zahrada  

PELÍŠKOVA ZAHRÁDKA - pomoz Pelíškovi, aby jeho zahrádka rozkvetla farní zahrada  

U VODNÍKA - vylov si nebo vytvoř rybičku horní část zámeckého parku   

DRAČÍ JESKYNĚ - my se draků nebojíme  horní část zámeckého parku   

STAŇ SE RYTÍŘEM - chceš meč nebo štít? Tady jsi správně! dolní část zámeckého parku   

STAVÍME HRADY, DĚLÁME BÁBOVIČKY - velkolepá i jednoduchá díla Ryneček  

HRAVÉ ZÁLOŽKY - malý velký pomocník při čtení zámek - velké nádvoří  

UKAŽ, CO DOVEDEŠ!  - pohybové aktivity zámek - velké nádvoří  

STAŇ SE PRINCEZNOU - nezbytná výbava pro každou princeznu  zámek - velké nádvoří  Loupežnická zastavení,

kde můžeš získat grošík,

jsou označena hlavou loupežníka
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Není-li uvedeno jinak, čt - pá 8:30 - 17:00  |  so 9:00 - 18:00  |  ne 9:00 - 16:00  |  dílny ve farní do 16:30 

VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ
  

Dobývání hradu - práce se dřevem, SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka (čt, pá)  
Princezna na zámku - modelování z jedlé modelovací hmoty, SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka (so) 
Hradovánky s Národním památkovým ústavem (pá - ne)  
  
CHRÁNĚNÉ DÍLNY S PRODEJEM VÝROBKŮ - VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ 

o. s. Fokus, Mladá Boleslav   
o. s. Sportem proti bariérám - Český ráj, Stará Paka
Stacionář Kamarád, Jičín

K-KLUB JIČÍN, ULICE SMIŘICKÝCH  

Glazování keramických hrnků dle svých představ - zakoupení hrnku/misky, cena od 50 Kč do 120 Kč, hotový výrobek možné
později vyzvednout osobně nebo bude zaslán poštou, K-klub - středisko volného času

FARNÍ ZAHRADA   

Barevné oblázky - ubrousková technika   
Žabka královna - poznáváme obojživelníky, kteří žijí v České republice, Muzeum přírody Český ráj (čt, pá)  
Z Hradiště až na Pražský Hrad - luštění, při kterém se děti dozví, kde žili panovníci naší země, Muzeum přírody Český ráj (čt, pá)
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ZÁMEK - MALÉ NÁDVOŘÍ - NÁDVOŘÍ UMĚNÍ VŠELIKÉHO  
 

Vytvoř si prostorový obrázek - s výtvarnicí Lucií Seifertovou (čt 8:30 a 10:00, pá 10:00 a 14:30) - doporučeno pro děti od 7 let (větší skupiny objednávejte na 
michaela.brusakova@pohadka.cz)  
Zkus, jak se hraje s maňáskem - Jana Kroupová

ZÁMEK - VELKÉ NÁDVOŘÍ - NÁDVOŘÍ ROZLIČNÝCH KRATOCHVÍLÍ
 

Zastav se, pobavíš se - Rodinné pasy (pá, so)  
Strašidláci - výtvarná dílna, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická (čt, pá do 12:00)  
O strašidlech a čarování - hudební dílna, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická (čt, pá do 12:00)  
Pohádkové malování na obličej, česání copánků - SŠIS Dvůr Králové nad Labem (čt, pá)  
  
ZÁMEK - ARKÁDOVÉ NÁDVOŘÍ

 
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
Historický kvíz
Cíl hry Po stopách loupežníků
  
U KOSTELA SV. JAKUBA - VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ  

Dřevosochání - studenti  SŠ waldorfské, Semily, vede sochařka Iveta Sadecká   



str. 50 Na co se můžete těšit | Tvůrčí dílny

ZÁMECKÝ PARK
 

Čarodějnická chýše - sovičky nebo kočky? Klidně vyrob obojí  
Vodníkovy hrnečky - zastav se u mlýna  
Lektvary u čarodejnice, drak - frotáže, Semínko země (čt, pá, so)  
Seznam se s americkým fotbalem - Hurricanes, Jičín  
Jak se hraje florbal? - FBK Jičín (čt do 12:00, pá do 12:00)  
Já jsem malý mysliveček  - sokolnictví, kynologie, ad., Okresní myslivecký spolek Jičín  
Pohádky a legendy ze všech koutů světa  - AFS mezikulturní programy  
Pohádkový orienťák - dětský závod v orientačním běhu, Sportcentrum Jičín (pá do 14:00)  
Dřevořezání motorovou pilou - studenti  SŠ waldorfské, Semily

RYNEČEK - NÁMĚSTÍ SVOBODY  
 

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   
Načančej se - kosmetické a kadeřnické služby, Boleslavská soukromá SŠ a ZŠ  
Vyrob si s námi - tvůrčí dílna pro malé i větší děti - vyrábění z kartonu a drobný prodej výrobků, Apropo Jičín 
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HRY, SOUTĚŽE A JINÉ RADOVÁNKY

Mašinkou po městě (30 Kč) nástup - Valdštejnovo náměstí
Kostkoviště, trubkoviště, pískoviště, kuličníky, pago, chůdy, dřevěná mašinka, různě po městě
šneci, kladinky, veselá prokukovátka 

VÝSTAVY

Žili, byli nejen na hradech a zámcích... – výstava prací celorepublikové výtvarné soutěže (8:00 - 17:00) zámek - obřadní síň  
ORBIS PICTUS PLAY- interaktivní výstava pro celou rodinu, koncept výstavy Petr Nikl (9:00 - 17:00) muzeum - galerie
Malé krámky pro panenky -  miniatury krámků, živností a dílniček ze sbírky MUDr. Dobromily Filové (9:00 - 17:00) muzeum - výstavní chodba
Stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně – Muzea hry (otevřeno denně od 9:00 - 17:00) muzeum
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Středověké podhradí z Pěnkavova dvora  

Je součástí projektu Faber, jehož stálým sídlem je Pěnkavův dvůr, Takonín.
Cílem projektu, který dostal i dvakrát Záštitu České komise pro UNESCO,
je vytvářet živoucí historii a přibližovat historii široké veřejnosti, obzvláště pak 
dětem. Již třicet let se projekt Faber tvoří a navštívilo ho statisíce dětí 
i dospělých. Představení o histoii nejsou jenom zábavná, ale hlavně poučná 
srozumitelným jazykem i pro nejmenší. Současně jsou splněny vysoké odborné 
nároky na věrohodnost historických reálií. Každé řemeslo je zpracováno do šíře 
i do hloubky. Je to nejenom muzeální expozice, ale současně živá dílna z široké 
minulosti. Ukazuje řemeslo nejenom ve středověku, ale i celý vývoj od starověku 
po 19. století.
Středověké podhradí probíhá po celou dobu akce a střídají se vystoupení 
u jednotlivých řemesel, která jsou proložená vystoupením kejklířů a šašků.
Každé řemeslo je názorně předvedeno, vysvětleno a potom si mohou zájemci 
některé činnosti vyzkoušet. 

Jaroslav Krček   

Umělecký vedoucí souboru Musica Bohemica, jeho zakladatel, skladatel, dirigent, 
zpěvák, instrumentalista, hudební režisér, organizátor a nadšenec. Blahopřejeme 
k významnému životnímu jubileu (22. 4. 1939). 

Musica Bohemica 

Komorní soubor s třicetiletou tradicí, interpretuje a zpracovává anonymní lidovou 
hudbu, ale i instrumentální skladby vrcholného baroka, velká oratoria a soudobou 
hudbu. Díky snaze oživit zapomenuté lidové nástroje můžeme na koncertech 
vidět i slyšet např. niněru, lidovou harfu, vozembouch, trumšajt a další.
Když nebyla možnost je zakoupit, pustil se Jaroslav Krček do výroby sám. 

Lucie Seifertová -  grafička, ilustrátorka a spisovatelka

Držitelka prestižní ceny Magnesia Litera za knihu Dějiny udatného českého 
národa, byly uvedeny v Národní galerii a staly se hitem ve Spojených státech. 
Osmdesát metrů velká zvětšenina této knihy navštívila New York, Washington 
nebo New Orleans a další státy. Knihu ve spolupráci  s ČT přetvořila v animovaný 
seriál (111 dílů). Roli jako šitou na míru zde má Jiří Lábus. V tříminutových 
kreslených groteskách - kapitolkách z historie oceníme jeho schopnost odlišovat 
postavy. Mluví za postavy králů, královen, prostého lidu, zvířátek i udatného 
českého lva. 

Podrobné informace k programu
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Šašek a královna  -  Bolek Polívka a Chantal Poullain     

Záznam představení brněnského Divadla Husa na provázku z Branického divadla 
pantomimy v Praze 1984 (zapůjčeno z archivu ČT). Šašek a královna je první 
„historickou“ Polívkovou hrou. Hra evokuje osud středověkého šaška 
na královském dvoře. Šašek tu baví svou despotickou královnu a vymýšlí nové 
a nové věci, aby odvrátil její hněv z nudy.

Jaroslava Velartová     

Spisovatelka a ilustrátorka se zabývá sbíráním příběhů a pověstí z Českého ráje 
a okolí. Některé z nich by bez jejího zájmu byly pravděpodobně již zapomenuty. 
Ke knihám s pověstmi připomeňme malebnou knížku Příroda kolem nás, která 
překvapí úžasnými ilustracemi rostlin i zvířat, knihu Bylo, nebylo s příběhy z okolí 
Kostelce u Jičína, plná zajímavostí, historie a pověstí je Kniha o Prachovu 
a místních skalách. A zmiňme i poslední rozpracovanou knihu - bude obsahovat 
výtvarné práce sesbírané během mnohaleté praxe učitelky výtvarné výchovy 
na základní škole. Souhrn nádherných obrázků a grafik, různých technik a stylů 
výtvarného projevu skvěle poslouží jako inspirace, motivace či metodický 
materiál pro pedagogy. Paní učitelko, děkujeme Vám!                   

Slam Poetry    

Je druh stand-up komedie, specifický styl básnického přednesu. Přednášející 
tedy slamer  bez rekvizit či kostýmů  rytmicky, pohotově a vtipně  za pomoci  
mimiky i pohybu se snaží zaujmout diváky svým vlastním autorským textem

Karol Bílek 

Regionální promovaný historik Sobotecka, dlouhá léta vedl pracoviště Literárního 
archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech, čestný předseda 
Pekařovy společnosti Českého ráje, čestný občan Sobotky a Libošovic. Pracuje 
v mnoha historických spolcích a redakčních radách. Na mnoha besedách 
neúnavně přibližuje posluchačům kulturně historický vývoj regionu. Napsal 
stovky článků, desítky studií a edic, založil Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, který 
vychází od roku 1964. Z řady jeho knih uveďme alespoň Kdo je kdo v dějinách 
Sobotecka (1995), Album starých pohlednic Českého ráje (1999), Malé dějiny 
Sobotecka I-III (2009-2015) a Sobotecký hřbitov (2012). Děkujeme 
a k významnému životnímu jubileu upřímně blahopřejeme (28. 3. 1939).  
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Zdeňka Žádníková Volencová  

Herečka, moderátorka, muzikantka, také ředitelka nadačního fondu, který založila 
s malířem Liborem Škrlíkem. Jeho výtvarný styl je nesmírně dynamický 
a zábavný, tvoří celé malované divadelní příběhy, které zkrášlují nemocniční 
dětská oddělení, ale i např. oddělení paliativní péče. Snahou fondu je fungovat 
po celé republice. V době letošních prázdnin se objeví pestrobarevné malby 
na místě holých zdí také v dětské ambulanci nemocnice v Jičíně.

Jinčí čin 

Doprovodný program festivalu JMP. Oživuje zajímavá a leckdy opomíjená místa 
města Jičína.

70 let Nakladatelství Albatros 

Nejstarší české nakladatelství. Ano, je to už sedmdesát let, co v dubnu 1949 
vzniklo Státní nakladatelství dětské knihy. Od dubna 1949 se specializuje 
na vydávání původní i překladové literatury pro děti a mládež  a za těch sedm 
desetiletí k sobě přitáhlo mnoho zajímavých autorů, ilustrátorů, ale také 
poutavých příběhů. Vydalo přes 10 tisíc titulů. 

Zahajovací průvod pohádkových bytostí  
                                                                    

Nenechte si ho ani letos ujít a vydejte se společně s Jiřím Lábusem patronem 
Pohádkového města od ZŠ na Husově ulici již známou trasou  k pódiu 
na Valdštejnovo náměstí. 
A v čem byste letos v návaznosti na téma festivalu mohli překvapit?
Určitě nebudou chybět oblíbené princezny, princové, králové a královny,
ale co takhle pážata, dvořané, královští šaškové, písaři, trubači, kuchaři, kuchtičky, 
rytíři, muzikanti, třeba celá zámecká kapela? Ale samozřejmě vábí-li vás vodník 
nebo ježibaba, víla či loupežník, budete samozřejmě vítáni  také.
Přece na pohádkovou slavnost patří všechny pohádkové bytosti,
třeba i Ferda mravenec. To zase bude krásná podívaná, na kterou se sjíždí lidi,
děti i kmeti z daleka široka! 

Doplňujcí informace 
                                                                    

Změna programu vyhrazena!

Není-li uvedeno vstupné, je pořad zdarma.

Změny provedené během programu budou vypsané na informačních stojanech 
rozmístěných v centru města a na webových stránkách www.pohadka.cz

Podrobné informace k programu
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Pocta Českému ráji             

„A vidíte ty kopce a hory? A támhle Trosky, ta krása! 
Vida, zvedly dva prsty, jako k přísaze: My tě nezradíme, rodný kraji“     

                                                             J. Š. Kubín (7. 10. 1864)
sběratel lidových vyprávění a pohádek,
etnograf, spisovatel
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Kontakty

Regionální muzeum a galerie 
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 
  
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
Denisova 400, Jičín
tel. 493 532 833 
 
Valdická brána a Rumcajsova ševcovna 
Pod Koštofránkem, Jičín
tel. 737 345 225 

Kostel sv. Jakuba Většího 
Valdštejnovo náměstí  

Technické služby města Jičína
Textilní 955, Jičín
tel. 731 139 782

Pohádkové noviny 
Žižkovo nám. 18, Jičín
distributor Nadační fond Jičín - město pohádky
tel. 739 878 275 - šéfredaktor
vychází denně, k dostání u kamelotů 

Biograf Český ráj 
17. listopadu, Jičín
tel. 493 532 451

Masarykovo divadlo a loutková scéna Srdíčko 
Husova 206, Jičín
tel. 493 531 568

K-klub
Valdštejnovo náměstí 99, Jičín
tel. 493 532 451

Rezervace

Městské informační centrum (MIC)
v jičínském zámku, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín
Otevírací doba během festivalu:  
st - pá (8:00 - 18:00),  
so (8:00 – 20:00), ne (10:00 - 17:00)
tel. 493 534 390
Předprodej vstupenek na všechny placené programy
(mimo muzeum a K-klub).

Podrobné informace k programu
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Pořadatel

Nadační fond Jičín - město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín
tel. 730 510 998, 734 151 901
pohadka@pohadka.cz, www.pohadka.cz

a

Město Jičín
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
tel. 493 545 111 
posta@mujicin.cz, www.mujicin.cz 

Realizační tým festivalu JMP

Dramaturg – Eliška Novotná
Program a organizace – dramaturgická rada, 
pohádkový vejbor
Produkce – Jana Nájemníková, Michaela Brusáková
Komunikace s veřejností, média – Věra Rychterová
Web – Jaromír Vaníček, Michaela Brusáková
Výtvarná spolupráce – Bára Hubená, Petita Kůsová
Tvůrčí dílny – Eliška Novotná, Lenka Paličková, 
Blažena Bohuňovská, Michaela Brusáková
Pohádkový sklad – Blažena Bohuňovská
Ekonom – Ivana Čepková
Trh – Michaela Brusáková, David Konečný
Technické zabezpečení a zázemí 
Jana Nájemníková a Technické služby, Jičín
Grafická podpora – Jan Košíček

Brožuru vydal

Nadační fond Jičín - město pohádky 
Ilustrace:  Barbora Hubená 
Grafika:  VOKO reklama (vokoreklama.cz) 
Mapa:  Vít Skřivánek 
Tisk: RK TISK, Jičín 
  



Poděkování: 
Pohádkovému vejboru a dramaturgické radě • všem příznivcům festivalu • všem jičínským školám za uvolnění žáků a studentů na dobrovolnickou činnost
týmu Jinčího činu - OFF program • Semínku Země, Semily a Lence Hřibové • Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín • Policii ČR, oddělení Jičín • Městské policii, Jičín
Sboru dobrovolných hasičů v Jičíně • pracovníkům Městského informačního centra v Jičíně • pracovníkům TS Jičín, KZMJ, Knihovny V. Čtvrtka a Regionálního muzea a galerie Jičín
Zěmědělské akademii - SŠ a VOŠ, Hořice • SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka • ZUŠ, Jičín • SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové • Střední Waldorfské škole, Semily
VOŠ sklářské a SŠ, Nový Bor • SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou • SŠIS, Dvůr Králové nad Labem • Gymnáziu a SOŠPG, Nová Paka • K-klubu Jičín • jičínským skautům
Katedře sociální patologie a prevence Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové • Soukromé střední škole podnikatelské - ALTMAN, s. r. o., Jičín • místním spolkům
Projekt se uskuteční za podpory města Jičína, Královéhradeckého kraje a Skupiny ČEZ.

Hlavní mediální partneřiGenerální mediální partner
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Partneři

Hlavní mediální partneři Mediální partneři
Hlavní mediální partneři Mediální partneři

Vyhlídkový vláček Pokorný, Poděbrady • Instalatérství František Pokorný, Poděbrady • Provaznictví Jaromír Vojtíšek, Nová Paka • Stavebníny Bílek a Balda, Valdice • BENKO s.r.o., Kopidlno
STAVING, spol. s r.o., Valdice • Seco Industries, s.r.o. • Všem partnerům, sponzorům a dalším, kteří se na přípravách festivalu podílejí, srdečně děkujeme.
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Centrum turistické oblasti Valdštejnova zahrada

Váš incoming servisI



První detektivní seriál  
pro děti
Od 1. 9. každou neděli  
v 17:45 na Déčku 

Hlavní mediální partner

www.decko.cz


