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Literární soutěž festivalu Jičín - 
město pohádky           

Jana Benešová           
 

     V Jičíně, v rámci festivalu Jičín - město pohádky, proběhla již tradiční literární soutěž. 
V letošním roce byla poprvé tematicky omezena. Její téma korespondovalo s hlavním 
mottem letošního ročníku festivalu: "Ten dělá to a ten zas tohle aneb Řemesla v 
pohádkách". Pohádek se sešlo hodně, ale řada autorů nedodržela propozice, takže do 
boje o nejlepší umístění nakonec prošlo asi 60 pohádek. Poroty, které práce četly a 
posuzovaly dle věkových kategorií, byly dvě: studenti Lepařova gymnázia v Jičíně a 
redaktoři časopisu Pastelka. Nakonec rozhodly o udělení 7 pohádkových oříšků, 8 
čestných uznání, 3 cen časopisu Pastelka a 1 ceny Jičínského deníku.  
 
      Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 14. září v Knihovně Václava Čtvrtka v 
Jičíně společně s vyhlášením výsledků literární soutěže Safer Internet magický a 
přátelský. S touto soutěží spolupracujeme již třetím rokem a je to spolupráce oboustranně 
výhodná, takže plánujeme v ní pokračovat. Slavnosti se zúčastnili zástupci našich přátel, 
kteří soutěž podporují a kterým jsme velice vděčni: časopisu Pastelka, Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů, jičínských firem KaB Music a Proficonnect. Jičínský deník poslal 
cenu a spolupracuje v mediální rovině. Děti určitě rády přivítaly Rumcajse a hlavního 
hosta naší slavnosti Janu Koubkovou. Zpěvačka nejen že nám spolu s kolegy zahrála a 
zazpívala, ale i jednu z vítězných pohádek přednesla. 
 
      Ceny byly tradiční: keramický oříšek vyrobený na zakázku ve stejném počtu, jako je 
vítězů, a pro všechny oceněné pak knihy. K mé velké radosti přijely i děti z Ústí nad 
Labem, Olomouce, Pelhřimova a řady dalších vzdálených míst. Slavnost trvala asi dvě 
hodiny a vykouzlila úsměvy na tvářích dětem i nám pořadatelům. Velké díky patří všem, 
kteří s mladými autory pracují a podporují je v jejich tvorbě. 
 
       
 
      Na závěr mi dovolte dvě malé ukázky ze soutěžních prací: 
 
       
 
      "Dobromrk?" diví se Všechtěznal: "Proč zrovna takové jméno?" 
 
      "Dobromrk? Dobromrk! Tak, jak to říkám, tak to i myslím. Jestli chceš, budu tě 
provázet po světě, protože vím, jak moc ho toužíš poznat. Po cestě ale musíš dávat 
pozor, protože dobro se nehledá lehce. Musíš mít oči stále otevřené a hlavně i srdce, 
abys to správné dobro objevil. To se však na jednom místě dlouho nezastaví a zase 
poputuje dál. Proto si ho také spousta lidí tolik váží. Přijde právě tehdy, když ho nikdo 
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nečeká. Ostatně jako já sám.  
 
      Všechtěznal chvíli koukal jako vyjevený. Pak se ale uklidnil a řekl: "Proč ne, rád s 
tebou půjdu a poznám všechno dobro na světě." Skřítek si jen poskočil a radostně 
zatleskal rukama: "Tak pojďme, ať nám to štěstí daleko neuteče."  
 
      Dobromrk se otočí a pohlédne nahoru na vysokého mladíka a povídá: "Aby se ti dobro 
dobře hledalo, daruji ti tu teď Čapku Přeludů," a podává mu zelený myslivecký klobouk s 
pery.  
 
      "Proč Čapku Přeludů?" diví se Všechtěznal.  
 
      "To proto, že štěstí samo je přelud." 
 
      Eliška Holečková - 17 let, Hradec Králové 
 
       
 
      V Kouzelném lese poskakovali rarachové, hejsahopsové a hejpočkové, tančily 
divoženky, houkali hejhulové a hejkalové a kolem stromů se proháněli skřítkové s obry, 
hejhoráci s hejnížiňáky a bloumové s trpaslinkami. Ovšem Jankovi se nejvíc líbily víly, 
zvlášť jedna… A než se nadál, slavila se veselka, jakou žádný les ani vesnice dlouho 
nezažil a dlouho taky nezažije. Teď už stačilo jen najít bratry, otce a maminku a být 
šťastnými až do smrti. 
 
      Lenka Macháčková - 15 let, Olomouc 
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 

Stránka č. 2 z 2SVK HK - výpis článku "Jana Benešová: Literární soutěž festivalu Jičín - město p...

20.10.2007http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=848


