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ÚT 06 09 2011 
 - I když Festival Jičín město pohádky začne až ve středu 7. září, jedna událost v Jičíně už 
proběhla. V úterý byla v půl desáté v Obřadní síni jičínského zámku otevřena 10. prodejní 
knižní výstava Rosteme s knihou aneb Svět knihy dětem.  
Vystavuje tu patnáct nakladatelství. „Kromě tradičních i třeba Labyrint, či nakladatelství 
Lidové noviny“, vysvětluje Kamila Chrtková ze Světa knihy. A dodává, že ve srovnání 
s minulým ročníkem se počet nakladatelství nemění. Ale letos prvně ve větší míře komiks.  
Ano, výstava ukazuje, jak se vydavatelé přizpůsobují současným trendům. Zkracování, 
hodně obrázků, knížky začínají být trojrozměrné. Příručka přežití má svéráznou vazbu 
látkovou a přivázán je i malý kompas. To vše za 225. Krtek a kamarádi je knížka na kartách. 
A ještě se dá přiučit anglicky. Šrutovi Lichožrouti jsou ve dvojím provedení – jako knížka i 
jako CD. Nebo DVD? Však si mladí poradí. 
Když seřadíme některé tituly vedle sebe, dostaneme i určitý profil současných mladých 
čtenářů. Nemyslím jen, že se vedle sebe sešla klasická Kytice s drasťákem (podle obálky) 
Nitro těžkne glycerinem. Ale posuďme: Jak jsem přišel na svět, Líný rodič, Jak se stát 
úpírem, Malý úpírek, Máš nadání na hádání? 
Ale všechno překonala Jota. Její knížka, dosti tlustá, se jmenuje: Udělej si svoji kouzelnou 
knihu. Všechny listy absolutně prázné. 200 listů = 400 stran. A snaž se, čtenáři. Ale hlavně, 
nemůžeš si stěžovat, jak to někdo špatně napsal. 
- V programu je napsáno: Les poznání – zámecké sklepy. Dva dny před festivalem přivážela 
sem parta posekané větve, keře. Náletová zeleň, která nic nestojí. Instalovali v renesančním 
sklepě. Nic víc. Jen zeleň, pomalu uvadající. Pardon, ještě dvě židle. A dobře směrované 
světlo. Ptám se. Neradi vysvětlují. Jeden z AMU, jeden z UMPRUM, třetí se nepřiznal. Ať 
si  každý vysvětlí sám. 
Moderní pojetí kumštu. Pro mnohé jedinečný přístup do zámeckých sklepů. Vliv toho, že 
dramaturgii dělá Bára, která patří k nejmladším z pořadatelů.  
Tady zase jedna chyba. Studenti, kteří tam pak slouží, sedí u vchodu. Neznají, neumí pozvat 
kolemjdoucí: „Pojďte se podívat…. Byli jste někdy v zámeckém sklepě? …“  
- Nechal jsem se nachytat. Bláža se ptala, jestli nevím, kde by sehnala jablka. Pro dílny na 
vyřezávání. Věděl jsem. Bylo po dešti, na Šibeňáku jsem vyhrnul nohavice a kradl jablka, 
která nikdo nesklízí. Tak to je jen malá krádež. Když jsem přijel, Bláža neměla čas. Poslala 
mne s nimi do sklepa. Děkovné objetí žádné.  
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Když jsem přišel později, měla čas. Řekla: „Lída říkala, že měly být červené.“ 
Já jsem řekl: „Že bych se na to …….. “. 
 
ST 07 09 2011 
- Geocaching. Hra, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého 
objektu. Hra na pomezí  sportu, turistiky a moderní techniky vstoupila prvním rokem do 
JMP. Najít souřadnice, kde je uložena krabička, není lehké. Například: „Odedávna 
hospodařil na lesním rybníčku nahoře nad jeskyni vodník ......... (pokud víte jeho jméno, 
počet písmen "o" vám pomůže, dát číslo (B).“ Takže i trochu přemýšlení.  
Kdo chce, může zkusit. Jarda Krejcar poslal adresu: 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ca5433dd-7170-46ec-afcc-
16598ee4aa66  
- To přespolní návštěvníci asi nevědí: letos je pořadatelem jen Nadační fond JMP. Město 
Jičín je partnerem. A je to vidět. Dohadování o rozdělení peněz z minulých ročníků na 
zastupitelstvu dne 5. 9. nebylo snadné. Soudný člověk by řekl, že ani ne důstojné. Inu. 
Lidská ješitnost … . Patří ona do pohádky? 
Když si Pohádkové noviny zřizovaly svou redakci v zámku v učebně, musely zaplatit městu 
nájem. Pohádkové noviny, jak známo, jsou neziskové. Každý rok věnují veškerou tržbu na 
nějaký bohulibý účel. Ty peníze tam konkrétně dovezou, aby nebylo pochyb. Tak letos dají 
míň, protože musí odečíst ten nájem.  
Posléze se dozvídám, že je to složitější. Ono se to prý musí proúčtovat a pak refundovat. A 
hned mají úředníci co dělat.  
Taky PN nemají telefon – pevnou linku. Ani sklad, odkud se zásobují všechny dílny a řeší 
mnoho problémů, nemá pevnou linku. Loni se sem provizorně napojila volná čísla z radnice 
a šlo to. Inu – jste pořadatelé, tak se starejte.   
- Jezuitská kolej. Prázdno. Jen na podiu spacáky a v nich spáči.  Probouzí se, vylejzají 
studentky, loví cosi a mírně jedí. „Jsme tu spaly, abychom se sžily s prostředím koleje.“ 
Pak některé méně obvyklé nabídky pro děti: V neckách zátky od petláhví, pod nimy ukrytý 
předmět. Hledejte. Šustění umělohmotné. Vedle různé ráfky a všelijaká železa, kbelíky. 
Každý si může na ně paličkou zahrát. Jiný zvuk. Pak papírový hrad a děti mohou dobývat 
papírovými koulemi. Další zajímavosti.  
Jen škoda, že málo směrovek, lidi o koleji nevědí, nejdou sem. Ale že kolej žije, to je 
důležité. I v té syrové neuklizené podobě. 
- Život v projektech. Častý způsob umělecké tvorby dnes. Sežene se grant (nebo i bez 
grantu) na určité představení. Nastuduje se, odehraje – a pak další nápad. Třeba úplně jiný 
žánr. Kupříkladu Kočébr. Herci kamenných divadel, či studenti sejdou se na Erbenem a při 
tom setrvávají na své domovské scéně. Někteří, odvážnější jen projekty. Riziko, nejistota. 
Na druhou stranu tvůrčí svoboda. J. Folvarčný. Bratři v triku (žongléři). Ti poslední 
vyprávějí, jak jezdí i do míst konfliktů. Jak tam hrají pro děti, jak je učí žonglovat.   
- Rozhovory. Mluvit s lidmi. Ptám se v hádankách- odkud vy jste. „Z Prahy, my jsme 
pionýři. Už pětatřicet let.  Byli jsme před 89, zůstali jsme. Nemáme důvod na tom nic měnit. 
S politikou nemáme nic  společného.“ Přijeli v NE. Už to je ctí, že se dětem věnují. Ale u 
hádanek matematických to s těmi vedoucími – kybernetiky – nebylo lehké. Začali tím, da 
odpověď na hádanku autobusovou by byla stejná i v Anglii. A jestli existují autobusy 
s dveřmi na obou stranách. Říkám – vedcové, to je neštěstí. Byli skvělí. --- 
Pětiletá Terezka z Dolního Žlebu. Ukrutně ukecaná. Promptně vysype adresu. Pak ji 
pochválíme, že dobře maluje. Ona: „Ale to mi říkaá každý.“ 
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- Kapela z Deylovy konzrvatoře přidávala a  přidávala. Příklad,  jak si tu muziku vozíčkáři 
užívali. Pak ale pan dirigent řekl: „Děkujeme, už nemůžeme.“    
Jistě. I druhá stránka. Nebyli spokojeni s pořadateli. Bezbariérový přistup na scénu nebyl. 
Šikmá plošina – a pak schod. Stěžovali si i na organizaci.  
-Na světýlkách se v Lipách sešlo (přibližně počítáno) na 250 lidí. 
 
 
ČT 08 09 2011 
- Úvaha patronátní. Co znamená mít patrona? Když má pan Lábus plnit své patronátní 
povinnosti, tak je třeba, aby pro něho do Prahy dojelo auto (někdy se pokyny mění), přivezlo 
ho, on tu rozdal patřičný počet úsměvů (někdy úsměvů povinných), vyslovil moudra, zajisté 
duchaplná, a zase auto Praha a zpět. Každá akce prý musí mít patrona. Žijeme ve světě 
podpatronací, žijeme ve světě mediálně známých tváří. Prý to musí tak být.  
I moderátoři. Představili se jako Kateřina a Radim. Patrně od pryč. Nu, opravdu si myslíme, 
že  by takhle to nikdo z místních nezastal? Zajisté by se vyvaroval věcných chyb, kterých se 
znalí nedopouští.  
- Stále více jezdí do Jičína uniformované děti. Známé kantorské konání, jak paní učitelka 
neustále počítá děti, je usnadněno. Dobře tak barevné kloboučky dětem sluší. A věc se 
neustále vylepšuje. Dětenické děti mají na bundě jmenovku s poznamenáním telefonních 
čísel, či pokynu, kam eventuelně nalezené dítě doručit. Nálezné uvedeno není. Dobrý nápad.  
Ostatně ve valdicích měl každý mukl odjakživa svoje číslo.  
- Pohádkové noviny vyšly ve středu nákladem 800 výtisků. Kameloti jsou všude, úroveň 
novin dobrá.  
- Malý Erazim (3 roky) se konečně dočkal. Své dětské hraní na prodavače a zákazníka 
přenesl do praxe. Ve středu prodal ve stánku Života bez bariér zboží za 2000 korun. Pravda, 
ještě nemá ty tržní vztahy úplně ujasněné a tak ho musí babička občas kontrolovat. Pohyb 
peněz přes pult má někdy opačný a tak ke zboží ještě peníze  zákazníkovi přidává. 
- PF Ústí s diskařskou dílnou říká: „Museli jsme stánek přestěhovat, město nám nedovolilo 
se připojit na elektriku.“ (Tato informace není ověřena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů). 
- Muzeum přírody Českého ráje rozdává křížovky s tajenkou. Říká rodině: „Vyplňte.“  
„Ale ony jsou ještě malé,“ říká otec.  
„Tak jim pomůžete.“ 
Tady je krásně řečeno motto festivalu – rodina. Spolupracující. Rodiče se dětem věnují.  
- RMAG má na nádvoří nášlapnou stezku. Musíte se zout, Ajka vám zaváže oči, vede vás za 
ruku a vy říkáte po čem šlapete. Hobliny, větvičky, oblázky, seno, tetrapakové krabice, zrní.  
Dobrý nápad. Děti se musí jinak soustředit. Zklidní se, zbystří pozornost. Jiný způsob 
vnímání, poznání. Když se rozváže šátek, porovnají své pocity se skutečností. 
Opravdu jen děti by měly vnímat ten svět okolo trochu citlivěji? 
- Soutěž ve vyprávění v knihovně. Přihlášeny děti z Jičína i širokého okolí, až po Liberec. 
Potešitelné je, že mnoho soutěžících vypráví vlastní texty. Že i dlouhé vyprávění umí 
nazpaměť.  
A ty dětské nápady: „I pes a kočka se mohou domluvit. Stačí si rozdělit role a pak je 
dodržovat.“ Vzpomněl jsem si na tuhle větu z vyprávění Lucie Radovské při četbě novin.  
A nebo: „ … a starosta zůstal stát jako zkoprnělý.“ Viděl někdo zkoprnělého starostu?  
- Příklad přesahu pohádky do běžného života ve městě: Studenti pražské umělecké školy 
VOŠUP vyzdobily dětskou ambulanci jičínské nemocnice.  Malby na stěnách v chodbě,  
pestré obrazy v ordinacích. Vše s motivy zvířat. Jedna z autorek, letošní maturantka Lucie 
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Wavrová říká: „Zadání znělo – aby to bylo  pro děti a aby tam byla zvířata. Něco jsem si 
předkreslila předem na balící papír. Pak jsem tu v nemocnici strávila víkend, a chodba byla 
hotová.“     
V takovém prostředí  se děti méně bojí při vyšetření.  
- Průvod. Netradičně z parku ulicí Smiřického na náměstí. Masek bývalo více. Radovan Sál 
vše řídil za pomocí deštníku. Nejmladší volanické mažoretce je šest. Pan řídící Novotný 
z Nemyčevsi přivedl své zahraniční hosty a tak průvod internacionální.  
- Narodila se víla Komolína. Vymyslela ji paní spisovatelka Ilona Pluhařová. Když byla 
požádána, aby připravila pohádku na večerní vyprávění Literárního spolku, zdráhala se, jak 
obvykle činívá. Ale pak přivezla spoustu rekvizit a osm herců – svých žáků z kopidlenské 
školy. Nevadilo, že pršelo, hrálo se v předsálí galerie, děti seděly na schodech na papírových 
podpr….. To je speciální název, aby nezáblo do zadečku. 
 
 
 
PÁ 09 09 2011 
- Teď se všechno, někdy i neprávem, svádí na radnici. Že třeba pohádková pošta nemohla 
být v radniční velké zasedačce. Ona tam je ukázka animací a jiných kouzel počítačové 
práce. A oni potřebují elektriku víc, než pošta. Nádhera pozorovat, co všechno ty programy 
(Adobe Flash) umí. Jak se dá kreslit na obrazovce, nebo prstem na interaktivním plátně a 
z něho se to dostane na počítač. Předvádí Střední škola  aplikované kybernetiky z HK. 
- Vůbec školy. Kdyby ony tu nebyly, tak není většina dílen. Vůbec není na závadu, že ony si 
tady v Jičíně dělají propagaci. Boj o žáka i v pohádce. Ale všichni ti truhláři, sochaři, 
výtvarníci všeho druhu, jsou skvělí.  
- Soubor Guta z Dyšiny. Dyšina má 1500 obyvatel, ale hlavně skvělý sbor s úžasným 
přesahem. Do Jičína přivezli skvělé pásmo o Antonínu Dvořákovi. Dokázali spojit divadlo, 
mluvené slovo, samozřejmě sborový i sólový zpěv, jakož i muziku. I vtip. Něco mezi 
recitálem a muzikálem. Člověk poslouchá se zaujetím, je to milé pro oči i uši. Po skončení 
cítí, že o tom Dvořákovi něco ví a nenudil se.  
V úvodu moderátorka ptá se dětí – kdo má letos velké výročí? Děti hádaly Smetanu, Máchu 
(ale ten tu hudbu neskládal, říká moderátorka), Dvořáka  až napotřetí.    
- Cestou „z Dvořáka“ slyším: „Prodáme Vaši nemovitost. … Pojistíme…“ Jak nám to pěkně 
všechno do sebe pasuje. Žijeme v takové světě, kde kultura je vázaná na komerci. Celostátní 
problém se tu prezentuje v plném rozsahu i při JMP. Nesouhlasíme. Hudrujeme. Jde to bez 
toho? Kdo vymyslí nekomerční JMP ať přijde a ukáže.  
- Skok. Ryneček prázdný. Vzpoura stánkařů: Dali jste nás stranou dění, nemáme tržbu. Co 
s tím? Znamená to i přesun vystoupení. Nakonec stěhování na náměstí. To znamená 
problémy prostorové, nahrávání těm, kteří říkají, že se z pohádky dělá veliká hospoda.  
Chléb a hry. No a? V pátek navečer jsem neviděl, že by se někdo mračil. Každý ať si najde 
své.   
- Farní zahrada, po dešti dost zničená tráva. Práce z těsta, vyřezáváná jablka a další. Stánky 
chvílemi  poloprázdné až prázdné. Ale dívky z pedagogického gymplu v Pace mají úspěch. 
Děti se při jejich tancování chytají . I maminky zpívají.  
- Matěják. Na sokolování přišli jsme pozdě. „Ti staří páprdové na umělém trávníku tady 
sokololují?“ Záměrně provokuju.  „Ti staří páprdové to jsou naši mladí sokolové, kteří to tu 
připravili a organizují.“ Málokdo není v důchodovém věku. Akorát Vašek Jírů? Nevadí.  
Orientační běh, ukázky karate, ukázky hasičské techniky. Ale hlavně: slalom s míčem, 
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přetah lanem, florbal. Fotbalové i jné dovednosti. Pak buřty. Do jedenácti hodin 311 
účastníků.    
- Střih, šapitó na Tobolce. Divadlo dobré kávy – Jakub Folvarčný. Taky Erben, ale 
s vylepšeným koncem. Jeden člověk baví celý zaplněný stan. Vtahuje děti do děje. (Dva 
klici hrály medvědy, do sebe se pustili, těžko je zadržet). Jemný svérázný humor. I jazyk. 
Mimika, která upoutá pozornost. Ovládá posluchače očima.  
Po představení si povídáme. Ptám se jak s takovým divadlem. Zajímavé – s maldými kolegy 
si rozumí. „Se staršími se potkáváme,“ říká. Vysvětluje, že se mu nelíbí jejich vztah 
k dětem, jejijich jazyk. 
Erbenova Jabloňová panna, kterou hraje, je jeho volnou iprovizací na Erbenův příběh. Vida, 
už tady druhý Erben. Erben stále živý. Proč tolik přitahuje? Pracuje tak, že si bere příběhy 
od klasiků, ale na ně volně improvizuje. Ale z poloviny dělá autorské divadlo. Pracuje 
s předmětem. Animuje obyčejné věci, jako třeba židli. Zase, už po několikáté: Jak je 
NÁPAD úžasnou věcí a že by měl být v životě lidském více oceněn. Využíván. 
Vždyť přece VŠECHNO DOBRÉ, CO V JMP JE, JE POSTAVENO NA NÁPADU.  
- Skok. Korálková dílna. Střední škola řemesel a služeb Jablonec n. N. Obrovská bedna 
s nasypanými korálky. Děti okolo a hrabou a hrabou. Každý si hledá tu svou. Velikost, 
barvu. Přidají na náramek, náhrdelník a hrabou dál. Pak se z náramku radují – vyrobily 
samy.  Jiní se na to vybodnou. Postávají, kokají, někteří i blbě kacají. Tak tomu je v životě.     
- Pohádkové zákony. Lidé se zastaví, čtou. Slova. Co z toho se dodržuje? Pokrytectví. 
Výchova k pokrytectví. Jedna  z věcí, která by se měla inovovat. Možná i tady začít. 
Pokračovat dekomercionalizací. Jsme toho schopni? Přesvědčit Jaromíra G., Roberta S., 
Jirku W. a další jim podobné, aby si vzali příští ročník. K nim Bára T., Marek Š, a další  
mlaďoši. My tam budeme. Ale cožpak musíme mít hlavní slovo? Rozhodně si nesmíme 
myslet, že to bez nás nejde.  
- Pohádkovým novinám patří poděkování za to, že si zachovaly svou nezávislost a humor. 
Jejich povzdech z posledního čísla: TANČÍME NA PALUBĚ TITANIKU … je výzvou pro 
všechny.  
Kdosi si stěžoval, že noviny zkomolily nějaké jméno  a že si s nimi musí promluvit. Ano, 
chyba. Ale ta se stává i velkým novinám, ve snaze po aktuálnosti. Při snaze říct svůj názor, 
který se třeba nebude líbit. Svoboda někdy bolí na obou stranách.  
- PÁ večer. Sbor Smetana, vystoupení Liter. spolku s písničkou, v kostele Šporcl, v koleji 
Smradlavý hračky, na podiu Kamarádi táborových ohňů, v televizi … . Pestrost. Problém 
výběru. Zase se chce napsat – jako náš život. Ale to už tu bylo.  
- Hádanky. Na návštěvnost si netřeba stěžovat. Lépe odpoledne a v SO a NE, kdy přijdou 
lidé ze zájmu.   Na jejich vzniku podílelo se 17 lidí a institucí, včetně pana truhláře. Hlavní 
práci odvedly studentky PF Liberec, které sehnala Lenka a které tu  i každodenně slouží. 
Jejich honorář? Přece dostaly oběd. Možná i zaplacený autobus, protože dojíždějí. A 
výtvarnice Zuzana a Nikol. Nemluvily, makaly.  
Povídáme si s D. Genetický kantorka. Říká, jak ji to ve škole nebaví, ta teorie. Tady ano. 
Bezprostředně s dětmi. Je na ní vidět, že to umí.  Ale kolik takových? Kolik absolventek PF 
půjde opravdu učit?  
Vůbec - povídání je tu skvělé. Nad společným luštěním lidé se setkají, rozpovídají.  I to je 
přínos pohádky. Maminka z Příbrami povídá, jak se sem vrací už třetí rok. Ne, JMP není jen 
pro děti. Pro rodiny. Nad skládačkou sedí táta s malou holčičkou. Společné řešení. Společné 
prožívání spojuje. Nejen tady. I při pohádkách, či divadle. Když dítě sedí na mámině klíně. I 
o tom festival je. I to je důvod, proč se přenést přes všechny hrozny hněvu.  
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NE 11 09 2011 
- Mašinka. Děti vyprovází zámecká paní v bílém. Jaký protiklad s černým kouřem 
lokomotivy. Mašinfíry se ptám: „Umíte s tím ještě?“ Povídá: „Vždyť jsem s tím ještě 
jezdil.“ A pak vysvětluje, že musel zatopit tři hodiny před odjezdem, aby byla pára. Byl ten 
bejvalej svět pomalejší. A je ten  náš upospíchanej lepší?  
Vlak jede do Malechovic, kde připravila Alena program.  
V hádankách žluté triko. Starší pán. Za půl hodiny mu říkám, že tohle je spíš pro malé děti. 
„Ale to mě právě zajímá. “  
- A hrabou a hrabou. Stoupám si na židli, abych vyfotil děti na velikou bednou korálků, 
když si každý hledá tu svou barvu. Na náramek, na korále na krk. Vzpomínka na drobné 
lisovny pod horami. Pak byly korálky či barevná sklíčka v potocích. Zmizel ten svět.  
- Mezisklad pod muzeem, asi 21 hodin. Tohle je nejen místo, kde se najde skoro všechno, od 
zavíracího špendlíku po kafe. Lída (ředitelka), naproti Marek (Co je Marek?  Student, který 
když je potřeba, tak zařídí a pomůže co je potřeba.). Jedí ovesnou kaši, co zbyla od oběda. 
Marek ji došel vedle k Petržílkovi dát ohřát. Ohřáli. Ani nechtěli písemnou žádost, že to rada 
projedná. Pak ještě Bláža a další lidi. Na stole talíř salámů, co zbylo z jakéhosi rautu, 
koláčky, už poněkud ztvrdlé. Probírá se všechno možné. Dobré i zlé. Lidi jsou plni dojmů, 
kterých se nelze zbavit. Objevují se i v noci. Budí ze spaní. Ty dojmy. Co se stihlo, co se 
nepovedlo, na co se zítra nesmí zapomenout.Tak tohle je festival, o kterém mnozí neví. 
Nemusí. Hlavně že na náměstí, v parku, v zámku i jinde jsou lidi spokojení. No dobře, 
spokojení s výhradami. Ale převážně jsou. 
- Ostatně povídáme si o tom s lidmi v Hádankách. Odkud jsou, proč přijeli. To nám chybí. 
Anketa. Trochu profesionální šetření mezi lidmi. Spokojenost, náměty apod. Seminární 
práce pro studenty. Jistě zajímavá a prospěšná. Možná i gympl. Ale jistě nějaká vejška. 
A vůbec – festival je tak rozsáhlý mechanismus, že by vydal na několik diplomek: 
a) mezilidské vztahy v rámci JMP, profesionálové a  amatéři. Vztahy, kdo by co měl. 
Úřadníci a dobrovolníci. 
b) skladba programu JMP – podíl jednotlivých složek – ve vztahu k přání návštěvníků. 
Zase podíl profesionálních a místních vystupujících. Jak nejvíce interaktivně.    
Ideální organizační struktura. 
c) JMP a Jičín. Radnice – vztah. Ideální ekonomický model. Zapojení jednotlivých částí a 
budov města.  
Atd.  
 
Nejsou ojedinělé hlasy: zrušte to, je to plné komerce, to jsou tvůrčí dílny? To je jen obchod. 
Binec. Nedodržujete program. Hádáte se mezi sebou… . Mnoho výtek pravdivých. Jistě. 
Teoretiků a pasivních kritiků i ošklivých pomlouvačů a drben (kupodivu, proč „drbna“ nemá 
mužský tvar?) je spousta.  Argument proti těmto nechci opakovat: Přijďte a pomozte. 
Podstatné je to mé pozitivní, co festival přináší. Třeba to nasazení lidí. Ti studenti, kteří se 
v dílnách „chytají“ a berou si věc za svou. Kteří se radují, že třeba mnozí úpoprvé, dělají 
něco pro druhé, něco užitečného.  
Děti si v dílnách něco udělají vlastníma rukama a na tom si velmi zakládají.  
Lidé vidí pouliční divadlo, vidí něco trochu jiného, než v televizi. 
Mnoho souborů, divadel, dalších aktivit má tu možnost ukázat svou práci.  
Kupříkladu u hádanek vidí návštěvníci, že je možné se bavit i jinak a že je to docela 
zajímavé. Mluvím o velkých i malých.  
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A taky že se dá pořídit zábava, poučení, zcela zadarmo. Pohádky Literárního spolku, mnohé, 
mnohé dílny. 
Že když jsme pohromadě, tak si můžeme i zazpívat. 
Jeden večer mám vedle sebe tolik rozličných žánrů – houslista Šporcl, Smradlavý hračky, 
Kamarádi táborových ohňů. A já si můžu vybrat, srovnávat.  
Děti vydávají své noviny, pracují dlouho do noci, a veškerý výdělek předají na humanitární 
účely.  
Že podádka má i své vedlejší produkty. Kupříkladu vydání Průvodce pro nevidomé, 
výzdoba nemocnice … . 
A další a další pozitiva.   
Kdo tohle všechno nevidí, nebo nechce vidět, je vůl.  
 
 
xxx 
Právu posláno 08 09 
Jičínské pohádce déšť nevadí 
 
I když klíče od pohádkového města Jičína byly předány dětem až odpoledne, už od rána 
rozjelo se naplno celé pestré dění festivalu Jičín město pohádky. Začala úřadovat pohádková 
pošta – tentokrát na náměstí, běžely všechny tvůrčí dílny, i mnohá vystoupení.   
 
xxxx 
Jičínský pohádkový festival má i své vedlejší produkty. Žáci pražské Vyšší a střední školy 
umělecko-průmyslové z Prahy, kteří při „pohádce“ vedou tvůrčí dílny, vyzdobili ambulanci, 
dětského oddělení Oblastní nemocnice Jičín, svými obrazy a nástěnnými malbami. „V 
takové ordinaci se děti tolik nebojí vyšetření,“ řekla paní profesorka VOŠUP Alena 
Novotná.   (popiska k fotce pro Právo) 
 
Pořadatelé dbají, aby si přišly na své všechny věkové kategorie. A tak má například 
Hádankářské království v zámku úkoly i pro babičky, i pro jejich vnoučata. Poznávání látek, 
i jednoduché skládanky. Oblíbený je tajuplný úkol „šahací“, tedy hmatové poznávání, co je 
v láhvi. 
Na mnoha místech je možné vyzkoušet si pocity nevidomého člověka. Jičínští skauti, v nově 
otevřeném stanu Na Tobolce, zakryli dětem oči a ty pak měly za úkol konat jednoduché 
práce – třeba připravit krmení pro zvířata a nalít vodu. Výcvikové centrum Pes pro tebe 
předvedlo v zámecké zahradě, co dovedou psi, kteří jsou cvičeni pro vedení nevidomých. 
Diváci se dozvěděli, že takový pejsek musí po dvouletém výcviku zvládnout na padesát 
povelů. 
Středa měla název Den pro Světlušku. Hudební vystoupení Anety Langerové za doprovodu 
sboru studentů konzervatoře Jana Deyla a školy Jaroslava Ježka Praha mělo úspěch. 
Závěrečnou písničku Voda živá zpívala Aneta se sborem na jevišti, a sborem diváckým. A 
mnozí starší neubránili se slzičce. 
Pouliční divadla jsou kořením festivalu. Dokázal to čtyřčlenný soubor Kočébr, který svůj 
sestřih z Erbenovy Kytice předvedl v uličce mezi kostelem a zámkem. Oni pracují tak, že 
prostě začnou hrát. Kolemjdoucí se zastaví, zaposlouchají – a jsou chyceni. Právem, skvěle. 
Erben ve své podstatě. Krev stříkala nejen slovně, ale i v reálu, tedy na diváky. Ne lidé 
jdoucí do divadla, ale divadlo za lidmi.  
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Vedle velkých akcí i malé komorní. Členové Literárního spolku Jičín čtou na nádvoří  
zámku své pohádky. A děti, některé ještě maminkám na klíně, poslouchají s pusou 
otevřenou. 
Večer pak dvěstěpadesátičlenný průvod se světýlky lipovou alejí, Šest tanečních hodin 
v podání CH. Poullain, kapela The Tap Tap Jedličkova ústavu, střídaná Kamarády 
táborových písní a další.   
Jičínu městu pohádky déšť nevadí. 
 
 
Lidovkám posláno: 
O dobrých věcech se píše málo 
 
Ad LN 10.9.: 
Svoboda je něco jako aura 
 
Pani redaktorka M. Švagrová se zamýšlí nad tím, co říct ráno Milanu Lasicovi (a i ostatním 
lidem), aby mu to zvedlo náladu. Ano, potřebujeme pozitivní zprávy, příklady. Bohužel 
media dávají často přednost těm méně příznivým, ale senzačním zprávám. 
Ale nesmutněme, příklady jsou a mnoho. Přijeďte se třeba začátkem září podívat na festival 
Jičín město pohádky. Uvidíte tam třeba studentky, které připravily krásné hádanky a úkoly a 
pak pět dní zdarma v Hádankářském království slouží. Protože se těší z toho, jak tam 
babička s vnoučkem skládá, řeší, hádá a jsou při tom spolu. Nebo jak úplně malá holčička 
sedí mamince na klíně a kladívečkem přitlouká kolečka k dřevěnému autíčku. Protože to je 
první autíčko, které si to dítě v životě samu udělalo. Taky tam uvidíte spoustu pouličních 
divadel, kde na malé ploše s minimem rekvizit třeba hrají Erbenovy balady a malí i velcí si 
tu s pusou otevřenou objevují klasiky. A že zjišťují, že je i  něco jiného, než opsaná povinná 
četba. Uvidíte tu i nevidomé jak si „čtou“ v právě vydaném plastickém turistickém průvodci 
a neslyšící, s jakou zodpovědností se připravují na své vystoupení, na kterém se netleská, jen 
se třese rukama nad hlavou.  
A když budete mít trpělivost, přijďte se podívat na ženské, hodně přes šedesát, jak na závěr 
uklízejí v zámku učebnu, kde byl provizorní sklad pro všechny tvůrčí dílny. Pak přenosí po 
schodech zpátky nábytek, aby v pondělí mohl přijít úředník z radnice v kravatě a všechno si 
přepočítat.  
Inu, krásných pozitivních příkladů je všude, nejen v Jičíně. Je ale potřeba, aby se o nich 
psalo, tedy i vědělo. 
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