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Svébytný svět 
Lidi, kteří šlapou okolo festivalu JMP mají svým původem rozličné profese, mají široké věkové rozpětí, od studentů až po 
téměř sedmdesátníky. Zajisté mají na svět, tedy i na festival, rozličné názory, které si i rozličnými způsoby prosazují. Někteří 
zjevně - a hned jsou schopni se kvůli ním pohádat, a tím si udělat i nepřátele. Jiní zdánlivě souhlasí a pak pomocí diplomacie, 
či praktik přímo zákulisních stejně si své prosadí. Toť příklady krajních mezí. Mezi nimi jest mnoho poctivých makačů, kteří 
se ani moc navanek neprojevují, ale zaberou tam, kde je to potřeba. Motivy konání jsou rozličné, ale většinou milé, pozitivní. 
Na festivalu nikdo nevydělá, ani kariéra se tu budovat nedá.  
Svébytným obdobím je pak festivalových 5 či 6 dnů plus vypjatých pár dnů před. To se láme chleba a lidi ve vypjatých 
situacích mají možnost se projevit. Projevují. A  většinou zase pozitivně. Těch vypjatých situací je dost, navenek mnohé 
nejsou vidět, ale většina z nás  si je zažívá. Jsou tu i hádky, vypěnění náležité, je tu i mnohé „okamžité pokládání funkce“, či 
„letos je to defnitivně poslední pohádka“. Kolik už bylo těch posledních, které změnily se v mnohaleté další konání. Chvála 
Bohu. 
Kolikrát už zazněla slova, že tohle je moje koncepce, buď to tak bude, nebo u toho nebudu já. Je dobrý i tenhle přístup, ač  
většinou sklouznul stejně do kompromisu tak jak celý náš život. Ale tenhle přístup je v tom  dobrý, že nedovolí festivalu 
dostat se do příliš vyjetých kolejí, které vedou k úpadku. 
Ještě k  onomu pohádkovému společenství. Malý vzorek populace, tenhle jičínský mikrokosmos, má úžasný význam v tom, 
že ač rozliční, povahově,  názorově, věkově i jinak, jsme všichni schopni pro hlavní cíl pracovat. I se kousnout do jazyka a 
srovnat se se svou ješitností, ve prospěch čehosi, o čem cítíme, že je dobré. Vzniká tak nad společným cílem krásné, byť ne 
rozporuplné společenství. Jehož zákony je schopen pochopit a ctít jen ten, kdo to zažil. Pozná se to i na tom, že rozpory 
směrem ven jsou daleko problematičtější a obtížně řešitelné, než uvnitř.  
Máme ten festival náležitě zadřený pod kůží. 
Noviny Jičínska přinesly den před festivalem článek svého šéfredaktora s názvem Pohádkový experiment začne teprve zítra 
odpoledne. Pan Sál tu mimo některé nepravdy dále píše: „Kdo žije v Jičíně a zná rytmus života jeho obyvatel, tak těžko může 
souhlasit  s předáváním klíčů od města v nedělní podvečer. … „   
Po shlédnutí povedené neděle napsal jsem repliku na Sálovu nepovedenou věštbu. Tenhle článek ale pan šéfredaktor odmítl 
zveřejnit: 
 
 

JIVÍNSKÝ  ŠTEFAN  DESÁTÝ  
 

Uzávěra nominací na ocenění za pozoruhodný kulturní počin roku 2005 i zásluhy dlouhodobé je už 
31. 12. 2005. Své návrhy zasílejte na e-mail jivinsky.stefan@centrum.cz nebo na adresu  B. Procházka, 
Sokolovská 367, 506 01 Jičín.  
 
 
Ohlédnutí za festivalem Jičín město pohádky 
Ani letošní ročník pohádkového festivalu jičínského nebyl experimentem, jak psaly Noviny Jičínska ve svém článku 6. 9. 
5005. Byl jen patnáctým v řadě neustálého hledání, snahy o to, aby nedocházelo ke stereotypům, cestou za lepší a ještě lepší 
pohádkové setkávání. Zdali se naplnila předpověď pana Sála o nevhodnosti zakončení v neděli, to nechť posoudí ti, kdož si 
nedělní program vychutnali a kdo i přes déšť vydržel až do vzletu balónu. A nebylo těch lidí, věru, málo. 
Článek pana Sála, postrádající elementární zásady novinářské práce a etiky, nebudí dojem, že chce přinést základní informace 
o festivalu. Spíš zkazit náladu, a to neprávem. Už sám nadpis článku je zavádějící. Velká jeho část pak je věnována změně 
termínu, další tomu, že nepřijedou některé osobnosti a že o tom organizátoři včas neinformují. Škoda, že si pan šéfredaktor za 
čtrnáct let  nepovšimnul, že festival není o pozvaných osobnostech. Škoda že neviděl, že dílny procházely všemi ročníky a 
neznamenají tedy jen nějakou letošní změnu, jak on píše. Tvořivá činnost dětí v nich byla a jest jedním z nosných pilířů 
festivalu.  
V článku se volá po operativnosti při informování občanů. Je projevem informovanosti věta v Sálově článku. „ … 
pravděpodobně ten, který prosadil změny, je bývalý učitel Jaromír Gottlieb.“  Ředitel muzea Gottlieb je opravdu, ne 
pravděpodobně, jak píše pan Sál, dramaturgem festivalu. Ale rozhodnutí udělat festival od středy do neděle je důsledkem 
dlouhého a poctivého dohadování ve festivalovém vejboru. Soudím, že myšlenka věnovat dva dny (čtvrtek a pátek) spíš  
školám a víkend aby si vychutnaly rodiny, byla dobrá a pohodová neděle, kdy nebyly nikde fronty, ale všude dost lidí, to 
prokázala.  



Patnáctý ročník festivalu Jičín město pohádky nebyl bez chyb, jako není žádné lidské konání. Ale zaslouží si, aby se o něm 
psalo pravdivě, s dodržením základů poctivého novinářského řemesla. 
   
DVA PORTRÉTY HOSTů 
Zdeněk Smetana 
Starý (80 let) příjemný vousatý pán. Když jde po ulici, jako by nevnímal okolí, často se stane, že si vůbec neuvědomí, že paní 
Smetanová není vedle, ale kdesi vzadu. Režisér, výtvarník, scénárista filmů pro děti. Má jich za sebou celkem 400.  
„Je absolutně nepraktický,“ prozrazuje dělbu práce v rodině paní Věra. „Zavře se v ateliéru a ostatní věci ho nezajímají.“ 
Praktická stránka  života je na ní. Paní Smetanová je v rodině , ale i v manželově práci sekretářkou, účetní, organizátorkou.   
Nevím, zda je to dělba ideální, ale u Smetanů to funguje. Byť z hlediska někdejšího učení  marxismu  pan výtvarník ženu 
vykořisťuje. Někdo to všechno musí sledovat. Někdy se točí i 6 filmů najednou. 
Obrazy, tedy oleje, grafické techniky, jako je třeba suchá jehla, to je výtvarný odpočinek. Ten nemá s filmem nic  
společného. A ilustrace. Nejlépe se prý kreslil Rákosníček. Tam je široká škála různých prostředí.To je pro malíře potěšení, 
ta  rozmanitost. 
„Sedím doma,“ říká pan malíř. Necítí potřebu kontaktů s kolegy. Mnoho autorů, podle jejichž předloh dělal filmy, poznal až 
v závěru natáčení. Přesto je charakterizuje výstižně: „Čtvrtek byl moudrý pán, ti jeho hrdinové se poštěkají, ale nejsou 
agresivní. Ale s autorem jsme se viděli  málo. Snad jen třikrát. Řekli jsme si - vy to krásně píšete, vy to krásně kreslíte. A to 
stačilo. ... Josef Štefan Kubín byl zemitej člověk. Takové je i jeho psaní. Dlouho jsem hledal k jeho pohádkám vhodný 
výtvarný projev. A tak vznikly figurky z  perníku, z krajek, nebo na skle malované.“ 
Nepříliš optimisticky vyjádřil se mistr k budoucnosti českého animovaného filmu: „Jet na Barrandov, to je pro mne už 
mindrák. Český kreslený film je zničený. Studia krachují. Česká škola, kdysi světoznámá, je zničená. Televize kupuje 
vyčpělé věci z ciziny, Nemají úroveň, a tak  se prodávají se slevou. Je to válec, který jede ... .“ 
Zdeněk Smetana, který bral výtvarné školení u Cyrila Boudy, vzpomíná s úctou na Jiřího Trnku a používá výraz 
TRNKOVSKÉ POHLAZENÍ. 
 
Víťa Marčík. 
Má dlouhé vousy, dlouhé vlasy, je to takový zarostlý loupežník. Dovede  se příjemně usmívat. Komediant v tom nejlepším 
smyslu slova. Moravskou dikci nezapře, ani když teď bydlí kdesi u Českých Budějovic. Kdyby někdo chtěl uvést příklad na 
pouliční divadlo, ať  se jde podívat na Víťu Marčíka.  
Na jeho představení se stále něco děje, i když Víťa jenom mluví. Hrají i diváci i jednoduché rekvizity. Hraje  i letadlo, které 
náhodou letí okolo. Každé představení je jiné. Autor textu, který Pan Herec hraje, by jej asi nepoznal. Ale je-li moudrý, přišel 
by poděkovat.   
Víťův Humor je laskavý. Nezesměšňuje, neuráží. Vychází z životního moudra a poezie. Ale jeho představení nejsou jen 
sranda. Chvíli lechtají, chvíli mrazí. Síla je i v onom přechodu mezi nimi. Tím potkáváním ty krajnosti nabývají na účinnosti.  
Divadlo v podání Víťi Marčíka otvírá další pohled na náš  svět. 
 
Knížka o kostele 
Mladý jičínský kaplan Petr Šabaka, který vypadá jako kluk a vrhnul se sympaticky do spolupráce s rozličnými občanskými 
aktivitami, je i autorem knižním. Nu, jedná se spíš o brožuru, která má 44 stránek, měkké modré desky a nese barokně dlouhý 
název: Pane, Bože, co mám dělat? Aneb manuál pro člověka, který si v kostele připadá jako Alenka v říši divů.   
Píše o tom, jak se může člověk zachovat při vstupu do kostela, aniž by musel být věřící. Popisuje  jednotlivé části mše, trochu 
je vysvětluje a píše i o jednotlivých svátostech. Činí tak kultivovaně, nikomu víru nevnucuje, jen nabízí. Šabaka píše, jako 
když  rozmlouvá, vkládá své osobní zážitky a názory. Patrně nectí některé zásady stavby naučného díla, ale to vůbec není na 
závadu. Líbil by se mi alespoň krátký slovníček některých, často používaných latinských výrazů. Četba přináší další 
čtenářovy otázky, neboť systém výkladu asi není přísně didaktický a zdaleka nevyčerpává fenomen bohoslužby. To tady není 
závadou, ale kladem. Ptejte se, lidičky, pátrejte … . Probuzená zvědavost je přece úžasná věc, ne? 
    
 
Kačenka vychovává 
Něco jsem provedl – před spaním si neumyl nohy, nebo nůžkami ze šití stříhal plátky sýra… . Něco tak, to je jedeno co. 
„Dědooo!“, napomenul mne vnuk Daniel. Takovým tím tónem, jakým to říkávala žena, dokud si myslela, že mne vychová. 
„Dědooo!“, řekla Kačenka přesně stejným tónem.  Museli byste to dítě slyšet. 
„Patří do rodiny,“ řekl jsem si já. 
 
Kačenka moudrá filologická 
Autobus, kterým přijíždí bratr Oďa jmenuje se OĎABUS. Kopec, to není nejlepší výraz. Ten, kdo jezdí na kole náležitě 
odlišuje SKOPEC a DOKOPEC.  Atd. Zbytečně a poněkud neprávem holedbáme se svou moudrostí. Tím, jak vše 
vymyslíme, pojmenujeme. Kačenka má proti nám výhodu – dosud ji nezkazila žádná škola. 
 
Kačenka racionální 
Kačenka umí píseň: Táto, mámo, Oďo, myš. Mňau. Je to úžasné, jak to malé dítě vidí současnou poezii. Neměla by 
vynechávat nic, ani nikoho. Nechť je rodina pěkně pohromadě a nikdo se při chytání hrabošů neulejvá. Na druhé straně si 
laskavě povšimněte oné literární zkratky v druhém odstavci. Každý přece ví, že biologické hubení škůdců je ekologicky 
nejvýhodnější, tak jaképak vykecávání. I mnozí politici mohli by si vzít příklad z věcnosti. 
 



Některý holky se nacpou a sou pěkný, některý holky se nacpou a sou tlustý a některý holky se necpou a není jim to nic 
platný.                                                                                      (proCh) 
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Co zmůže láska 
Zuzana Matějovská 

 
V království za sedmero horami a sedmero řekami, za devatero lesy a dvanáctero doupaty zlých draků, žili spokojeně moudrý pan král se 
svou ženou. Žili by snad šťastně až do smrti, kdyby neměli trápení se svou nádhernou dcerou, princeznou Anabelou. Ne že by je snad zlobila, 
nebo byla zlá, právě naopak. Byla krásná až oči přecházely a hodná byla tak, že se o tom povídalo až tady u nás, a to byla právě ta pohroma. 
Princové z široka a daleka se sjížděli, aby se ucházeli o její ruku, ale princezně se žádný nelíbil. Ani ten nejbohatší, ani ten nejkrásnější. A 
tak se na královském dvoře hromadily stovky princů a král už na svém hradě neměl dost postelí a kuchaři už nestíhali vařit dost vybraných 
pochoutek.Aale žádný z princů se nechtěl Anabely vzdát. Dozvěděl se o ní i zlý černokněžník Hrůzoděj. Ten na svém temném hradě žil zcela 
opuštěný, ani krysy se tam raděj nezdržovaly a pavouci utekli už dávno. Hrůzoděj se bavil tím, že unášel princezny a začarovával je do myší, 
želv, ryb, psů, slonů a dalších zvířat, jaké si jen umíte představit. A právě tenhle zlý černokněžník se rozhodl, že si odnese i princeznu 
Anabelu. 
V ten osudný den slunce zapadlo v pravé poledne, příšerná vichřice ohýbala stromy a nebe žíhaly blesky. Uprostřed nádvoří se ze tmy 
vynořil Hrůzoděj a děsivě se zasmál, až běhal mráz po zádech. Princezna se podívala z okna a v tu chvíli černokněžník Anabelu popadl, 
vykřikl: „Hexa plexa abraka dabra!“ a palác se zřítil. Princeznu pak se smíchem odnesl na svůj hrad.  
V zámeckém vězení byl tenkrát jen jeden vězeň- mladý kovářův pacholek Vilém, sirotek, který byl do vězení vsazen, protože se vydával za 
prince, aby se mohl o princeznu ucházet. Jak se zámek zřítil, spadla i zeď, za kterou Vilém byl. Nevěděl co se stalo, viděl jen trosky hradu. 



Prohledal všechno, ale nikoho živého neobjevil, jen krále, ale ten mu řekl: „ Zachraň Anabelu, unesl jí zlý čaroděj Hrůzoděj.“ a naposledy 
vydechl.  
Ta byla zavřená v žaláři na černokněžníkově hradě. Chodil se na ni často dívat a říkal si: „Tahle princeznička je opravdu krásná jako obrázek 
a když vidím její slzy, jako by mě bodalo u srdce, co to jen může být? Ač bych chtěl, začarovat jí nemohu. Chci, aby byla mojí ženou!“ 
Hrůzoděj se do Anabely zamiloval! Druhý den princezně přinesl velký prsten s modrým kamenem a požádal ji o ruku. Princezna na něj 
pohlédla a rozplakala se ještě víc: „Ne, nikdy si tě nevezmu, ani kdybys byl stokrát hezčí a hodnější!!!“. Černokněžník se rozzuřil: „Ale 
vezmeš si mě, jako že se Hrůzoděj jmenuju! Replete mórum!“ A princezna padla k zemi, jako mrtvá. 
Mezitím kovářův pacholek Vilém prohledával lesy, ptal se každého koho potkal, jestli neví, kde je Hrůzodějův hrad, ale nikdo nevěděl. 
Vyčerpaný a bezradný si sedl na kraj cesty. Už začínala noc. Ulehl do trávy a usnul. Něco ho však brzy probudilo. Kolem tančila krásná víla. 
Když viděla, že otevřel oči, přišla k němu a medovým hlasem se ho zeptala: „Copak se děje poutníku? Vypadáš nešťastný...“ „ Ach milá 
vílo, zamiloval jsem se do princezny. A tu unesl zlý černokněžník...“ „Hrůzoděj, viď?“ „Jak to víš?“ „Chystá se svatba. Hrůzoděj září štěstím 
a z očí mu šlehá krutost víc než kdy jindy. Zajal naši královnu a chtěl po ní, aby mu ušila svatební šaty z měsíčního svitu. Už se z jeho hradu 
nevrátila.“ A rozplakala se. Vilém vzdechl: „Takže má milovaná se bude vdávat? To jsem se tedy za ní vydal marně...“ Víla na něj pohlédla : 
„Snad si nemyslíš, že si ho chce vzít? To Hrůzoděj ji nejspíš očaroval. Ale nikdy ji nezachráníš, nejde to. Hrůzoděj je mocný kouzelník a 
nelze ho zničit, leda že...“ Už to nedopověděla. Vysvitlo slunko a rozplynula se. „ Počkej, neodcházej, kde je Hrůzodějův hrad???“ Odpovědi 
se Vilém nedočkal. Víla byla ta tam. Vilém si ale uvědomoval, jak důležité je, aby přišel včas. Sice nevěděl, jak Anabelu zachrání, ale nějaký 
způsob určitě najde. Věřil, že láska je silnější než Hrůzoděj se všemi svými kouzly. 
Jak byl zamyšlen ani si nevšiml, jak se začíná krajina kolem něho měnit. Vešel do tmavého strašidelného lesa, kde nebylo denního světla. Šel 
téměř čtyři dny, zmíral hlady a žízní, než vyšel na širokou planinu, kde se uprostřed tyčil děsivý hrad. Byl postavený z černého kamene a měl 
spoutu špičatých věží. Kolem zuřila bouře. Vilém se rozeběhl. Když doběhl ke dveřím, samy se se skřípěním otevřely. Uprostřed místnosti 
seděla žena. Vypadala velmi nešťastně a šila ze třpytivé látky šaty. Hned na něj zavolala: „Rychle, schovej se tady pod ty šaty, Hrůzoděj tu 
bude každou chvilku!“ Jen se ukryl pod látku, ozvalo se vrzání ze schodů: „Kdo to přišel?“ zasyčel Hrůzoděj. „Nikdo, byla jsem se jen 
nadýchat trochy vzduchu. Jsem víla, nemohu být pořád zavřená, to víš!“ Hrůzoděj se zakabonil: „Kdy už budou ty šaty?“ „Již brzy.“ 
Zašeptala vyčerpaně žena. Vilém si uvědomil, že to musí být královna víl, o které mluvila víla v lese. Hrůzoděj odešel. Vilém hned paní 
pověděl, že o ni mají ostatní víly strach. Paní se zarazila: „ Ty jsi mluvil s vílou? To není možné. Lidé nemohou s vílami mluvit. Byla to jen 
nějaká bláznivá holka.“  „Byla to víla, tím jsem si jist. Stejně tak, jako vím to, že vy jste královna víl.“ „Ach! to tedy znamená...!“ Královna 
víl se rozplakala. Ani neslyšeli, že se znovu vrátil Hrůzoděj. 
„Takhle je to tedy! Kdo jsi a co tu pohledáváš ubohý lidský červíčku?“ Vilém poděšený krutostí, která černokněžníkovi čišela z očí, jen 
vykoktal: „Přišel jsem zachránit svou milovanou Anabelu. Přišel jsem s tebou bojovat, třebaže tím vystavuji nebezpečí vlastní život!“ 
černokněžník se rozesmál „A jak myslíš, že bys mě mohl porazit, bídáku? Má kouzla tě rozmetou, až z tebe zbude jen prach! Mě nemůžeš 
zastavit. Nikdo nemůže. Ale že jsi tak statečný, dávám ti šanci odejít.“ Vilém se naň nenávistně podíval. Vím jak tě zničit. Vím to. Co si 
myslíš, že bych se sem vydal jen tak s prázdnýma rukama?“ Černokněžník se zarazil, pak se ale usmál: „Stejně ten prsten nikdy nenajdeš, a 
pak? Kde bys vzal slzy vílího muže? Nesmysl. Říkám ti, jdi!!! Slyšíš, jdi! Máš poslední šanci.“ Vilém se zaradoval, že jeho malá lež 
rozmotala černokněžníkovi jazyk. „Proč myslíš, že nemohu ty slzy získat? Jak vlastně víš, že už je nemám?“ Černokněžník se znovu 
rozesmál a hlasem chladným jak led pověděl: „Protože jediný vílí muž je už 17 let mrtev. Viď, nebo pověz, co se stalo s tvým milovaným 
synáčkem, královničko?“ Víla plakala. Černokněžník se otočil a zamířil znovu po schodech nahoru.Vilém došel ke dveřím. Zase zavrzali. 
Ale Vilém se obrátil. Čaroděj  se zasmál. Myslel, že Vilém odešel. Ale ten ho následoval až do věže. Tam ležela princezna Anabela. Bílá jak 
sníh, vypadala, že nedýchá. Vilém se skryl za sloup a poslouchal. 
Černokněžník pohladil princeznu po vlasech: „Tvá poslední naděje právě odešla. Jsi moje. Zítra bude náš svatební den. Těš se krásko!“. 
Odešel. Vilém hned běžel k milé Anabele. Kolem krku měla obepnutý náhrdelník s velkým modrým kamenem. Ani to nevypadalo jako 
náhrdelník. Spíš jako nějaký ohromný prsten. Hned si pomyslel, že je to ten, o kterém kouzelník mluvil. Ale kde sehnat ty slzy? To nevěděl. 
Princezna vypadala jako skutečně mrtvá. Vilém jí políbil a v tu chvíli otevřela oči.  
„Ach, kde to jsem? A kdo jsi ty?- počkej, ty jsi Vilém, viď?“ Vilémovi se objevila slza štěstí. Ona si ho pamatuje. Jeho milovaná krásná 
princezna Anabela ví, kdo je! Jenže právě v tu chvíli se znovu objevil Hrůzoděj. „Tak ty jsi neodešel! Máš to tedy mít: Rubite...“ Princezna 
se přitiskla ke statečnému Vilémovi. Ten jí pověděl: „Neboj má milá.“ V tu chvíli mu ukápla ta slzička, která se mu objevila ve chvíli štěstí 
v oku. Spadla přímo na modrý kámen prstenu, který měla princezna kolem krku. Černokněžník už ze sebe nedokázal vypravit další slova 
zaklínadla a zavrávoral. „Jak to je možné?“ V ten okamžik se zjevila královna víl: „Je to můj syn, proto, hlupáku.“ černokněžník zaúpěl a 
zůstal mrtev ležet na podlaze. Královna víl pomalu přišla k užaslému Vilému s princeznou v náručí. „Jsem tvá matka. Máš v sobě vílí krev, 
Viléme...“ 
Konala se velká svatba. Anabela na sobě měla šaty ušité z měsíčního svitu a byla šťastná. Jen rodiče jí chyběli. Víly svými kouzly opravily 
hrad, ale život vrátit nedovedly. Moudře a spravedlivě pak spolu vládli. Brzy se dočkali i dětí. Narodila se jim krásná malá princezna, už 
odmala tančila krásně jako víla a brzy se za ní začínali sjíždět houfy ženichů. 
 
Pohádka je jednou ze čtyř, které zněly každý podvečer na nádvoří zámku o festivalu Jičín město pohádky. Studentka gymnázia Zuzana si 
přivedla kamarádky s loutkami – Barbínami a pohádku i trochu zahrály. S potěšením jsme na vyprávění napočítali více než 100 dětí s rodiči. 
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