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Letošní jubilejní 25. ročník festivalu Jičín - město pohádky se vydařil, a to jak programově, protože 

právě pestrá nabídka přilákala v sobotu více jak 16 000 návštěvníků, tak i finančně. Vypadá to, že 

rozpočet bude ziskový, tedy Nadační fond tak získá další finanční prostředky pro program na příští 

rok. Ten by se měl nést v duchu cirku.  

 

Podtitulem jubilejního 25. ročníku festivalu JMP byl název: Ať žijí pohádky!. Svým zaměřením 

připomenul smysl a vnitřní hodnotu pohádek i svět fantazie, podpořil, aby se pohádky nevytrácely ze 

života našich rodin a propagoval živé vyprávění, předčítání i vlastní četbu dětí. Festival byl zároveň 

poctou pohádkářům - autorům, ilustrátorům, ale i umělcům z řad herců. S některými z nich se 

návštěvníci setkali při besedách, předčítání, či autogramiádách. To, že pohádka v Jičíně slaví 25 let, 

bylo vidět jak na pestrém programu odehrávajícím se v centru města, tak i na počtu návštěvníků. 

Festival měl totiž druhou největší návštěvnost ve své historii (posuzováno dle sobotního placeného 

programu, kde se návštěvnost sčítá). Sobotní den totiž festival přilákal přes 16 000 návštěvníků, z 

toho cca 4 000 dětí od 3 let do 150 cm. Celkem bylo v rámci festivalu dětem i dospělým představeno 

194 pořadů a 45 dětských dílen, které byly zdarma. "Materiál pro dílny, které zdarma pořádáme na 

Valdštejnově náměstí, byl připraven na 4 dny.  

 

Vzhledem k velkému zájmu ale došel v některých stanovištích už v pátek odpoledne, což jsme museli 

operativně řešit. Placené dílny byly umístěny pouze na Husově ulici a jedná se o soukromé aktivity 

trhovců či řemeslníků," vysvětluje ředitel Nadačního fondu Dominik Malý. Festivalu se účastní také 

místní organizace (ZUŠ Jičín, ZŠ Soudná, K-klub, taneční obor KZMJ, 6 místních kapel - Smradlavý 

hračky, Řehečské kvarteto, Jakub Kazda, Kanci, atd.). Festival také spolupracuje s organizací 

TamJdem a zapojuje spoustu dobrovolníků (více než 200 dobrovolníků). Zapojeny jsou také lokální 

základní a střední školy. Již tradicí se stala možnost návštěvy Kavárny PO TMĚ od Nadačního fondu 

Světluška. Kavárnu letos navštívilo 598 hostů a celkový výtěžek do sbírky Světluška se vyšplhal na 

krásných 127 305 Kč. Festival také podporuje chráněné dílny, a to umožněním prezentace a prodeje 

výrobků zdarma. Zúčastnily se tak organizace Život bez bariér, Stacionář Kamarád, o. s. Fokus, Mladá 

Boleslav, o. s. Sportem proti bariérám - Český ráj, Stará Paka, Daneta, Hradec Králové. Každý den 

také vycházely Pohádkové noviny, které zpracovával tým studentů Gymnázia z Nové Paky pod 

vedením šéfredaktora Jaroslava Pokorného.  

 

Organizátoři si však jsou vědomi i nedokonalostí festivalu a přijímají i kritické poznámky. "Zaznamenali 

jsme např. kritické připomínky k toaletám - jejich nedostatečné označení, počet a k provozní době 

veřejných WC. Veřejné toalety byly otevřeny pouze po dobu programu ve městě. Pro příští rok tedy 

budeme jednat o případném prodloužení doby. Lidé si také stěžovali na přeplněné koše, jejich počet 

pro příště zřejmě navýšíme. Plánujeme se také zapojit do projektu Čistý festival, který by přinesl řadu 

výhod, jako např.: zařazení se na seznam festivalů, které usilují o pozitivní přístup k životnímu 

prostředí; stánek Zelený bod s obsluhou, ve kterém návštěvníci najdou interaktivní expozici o třídění a 

zpracování odpadu; zdarma pytle na plasty a papír; atraktivní program pro návštěvníky na vybraných 

akcích; sběrná místa na tříděný odpad s barevnými koši; propagace festivalu firmou EKO-KOM 

ad.," popisuje Dominik Malý. Vše již tedy bude směřovat na další ročník, který bude mít téma CIRK a 

uskuteční se od 7. do 11. září 2016.  

 

Festival JMP 2015 získal záštitu České komise pro UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje. 

Letitými mediálními partnery jsou Česká televize, deník Právo, Český rozhlas a Mladá Fronta s 

časopisy Sluníčko a Mateřídouška. Generálním partnerem je společnost Seco GROUP a.s. a patrony 
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jsou společnosti ČEZ a RWE. Poděkování patří též dalším partnerům a místním restauracím. 

Pořadatelem je Nadační fond Jičín - město pohádky a spolupořadatelem je město Jičín.  

 

Nadační fond provozuje i další aktivity  

 

Festival začal už na jaře vypsáním výtvarné soutěže, která měla téma Nejznámější pohádky na 

poštovních známkách. Letošní soutěž zaznamenala největší úspěch, kdy bylo přijato celkem 5597 

prací škol i jednotlivců ze všech koutů ČR. Nejmladšímu účastníku byly 4 roky a nejstaršímu 74 let. 

Oceněné práce jsou vystaveny na webu www.pohadka.cz a bylo je možné shlédnout i na výstavce v 

obřadní síni během festivalu. V květnu pořádal NF JMP již 3. ročník Prvomájového vejšlapu na Zebín, 

který absolvovalo přes 50 turistů, kteří se sešli na začátku lipového stromořadí a vyrazili na Zebín. 

Každý účastník obdržel pamětní lístek. "Od roku 2013 pořádáme výlety do okolí. Letošní ročník nesl 

název Za pohádkou do Českého ráje.  

 

Čtyři trasy zavedly návštěvníky do krajiny Českého ráje od května do srpna. Nejžádanější jsou výlety 

pro školy a školky, které se uskutečnily v týdnu, a poté výlety o víkendu určené pro rodiny s dětmi. 

Celkem bylo 26 výletů a prošlo se s námi rekordních více jak 1000 návštěvníků, z toho více než 130 

se zúčastnilo víkendových tras. Největší zájem byl o trasu Na návštěvě u Rumcajse," přibližuje další 

aktivity Nadačního fondu jeho předseda Dominik Malý a dodává: "Výlety jsou podporované městem 

Jičín a Královéhradeckým krajem a jsou akcí nevýdělečnou, kterou NF JMP financuje ze svých 

zdrojů."  

 

Rozpočet byl plánován jako vyrovnaný, bude ale zřejmě plusový  

 

Rozpočet Nadačního fondu pro pořádání festivalu a dalších akcí byl zhruba 5 milionů korun. Za tyto 

peníze se nakupuje materiál pro dílny (cca 200 000 Kč), některé pořady, představení, ohňostroj a 

služby spojené s organizací festivalu (nájemné, doprava, propagace, ubytování a stravování 

účinkujících, poplatky OSA apod.) za asi 3,8 milionu. V Nadačním fondu pak působí dva stálí 

zaměstnanci a jeden na půl roku a na dohodu o provedení práce i další pracovníci, kteří zajišťují např. 

chod dílen, výběr vstupného atd. Mzdové náklady jsou pak necelý 1 milion. Na straně příjmů stojí 

výběr vstupného na sobotní program, který byl letos oproti plánovanému 1 milionu korun vyšší, a to 

téměř 1,5 milionu. Dále velký podíl tvoří sponzoři a dárci, kteří festival podporují například formou 

reklamy a propagace, anebo přímo finančním příspěvkem. Tento příjem tvoří asi polovinu rozpočtu. 

Dalším zdrojem je pronájem tržiště, což činí asi 700 000 Kč. A naposled to jsou dotace od města 

Jičína a Královéhradeckého kraje ve výši asi 270 000 Kč.  

 

 


