K-klub – středisko volného času
Valdštejnovo náměstí 99, Jičín 506 01, www.kackojicin.cz
tel.: (+420) 493 532 451, (+420) 603 373 828
www.hvezdarnajicin.cz, tel.: (+420) 737 203 504
3. 1. ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
27. 1. | 18:00 | ASTRONOMICKÁ PŔEDNÁŠKA, online přednáška.
Více na www.hvezdarnajicin.cz
29. 1. |19:00 | LAKOMÁ BARKA, sokolovna Železnice.
29. -30. 1. KLÍČOVOST KLÍČNÍCH KOSTÍ, workshop Duhová medicína.
.
4. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY, celodenní program pro děti školou povinné.
21.-25. 2. JARNÍ PRÁZDNINY S KÁČKEM
CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD - HVĚZDÁRNA, aktuální informace o přednáškách, pozorování oblohy a programech naleznete na: www.hvezdarnajicin.cz

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH
A SLABOZRAKÝCH
Oblastní pobočka Jičín, kontaktní osoba: Ing. Lucie Čurdová
tel.: 773 793 036, jicin-odbocka@sons.cz, Vrchlického 823,
Úřední hodiny: po 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:00

5. 1. |14:00| Léčba běžného nachlazení a posílení imunity
v zimních měsících, přednáší lékárnice Mgr. Martina Kůtková.
Městský úřad, Žižkovo nám. 18, Jičín, velká zasedací místnost.
11. 1. |15:00| koncert, přidáme se k pravidelnému hraní našeho člena pana
Miroslava Filsaka v Restauraci u Mlejnků. Sraz před budovou Klubovny ve
Vrchlického ulici 823, Jičín. Společný odchod v 15 hodin.
17. 1. |14:00| Turnaj ve zvukové střelbě, klubovna SONS ČR, z. s.,
Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
19. 1. |10:00| Společná návštěva místního kina, sraz před budovou
Klubovny ve Vrchlického ulici 823, Jičín. Společný odchod v 9.30 hodin.
24. 1. |14:00| Klubová káva a povídání, klubovna SONS ČR, z. s.,
Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
26. 1. |14:00| Pravidelná lekce tréninku paměti
s paní Stanislavou Benešovou, klubovna SONS ČR, z. s.,
Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
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Aktuální program naleznete také v kalednáři akcí na webových stránkách
www.jicin.org nebo na facebookové stránce KAM v Jičíně.
Kontaktní osoba: Jan Bednařík, bednarik@jicin.org, tel.: 493 534 390
Změna programu vyhrazena.
městské informační centrum jičín
Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín, tel.: 493 534 390
mic@jicin.org, www.jicin.cz
Otevírací doba: po - pá: 9:00 - 17:00, so: 9:00- 13:00, ne: zavřeno
otevřeno od 4.1.2022
Oblastní charita Jičín
Vrchlického 824, 506 01 Jičín,
dobrovolnici@charitajicin.cz, tel.: 733 741 692, Šárka Benešová
www.jicin.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
8. 1. Tříkrálová sbírka, vyzývá k účasti na koledu v Jičíně a okolí.
Pokud to aktuální situace dovolí, vyjdou koledníci do jičínských ulic a
okolních vesnic připomenout radostnou událost z Vánoc a popřát vše dobré
do nového roku. Pro online platbu použijte číslo účtu: 66008822/0800 v.s.
777955033.

vlastivědné muzeum železnice
Muzejní 181, 507 13 Železnice, www.muzeumzeleznice.webk.cz
tel.: 732 836 309, e-mail: muzeum@zeleznice.net
Otevírací doba: st - pá: 9:00 - 11:30, 13:00 - 16:30, 24., 26., 29., 31. 12.: 13:00-14:00
do 14.1. vánoční výstava Betlémy z Třebechovického muzea
a jeden pohyblivý ze soukromé sbírky
26. 1. 150 let divadla v Železnici, otevření nové výstavy.
tyflocentrum, detašované pracoviště Jičín
17. listopadu 861, 506 01 Jičín, Mgr. Soňa Skočovská,
tel.: 739 578 900, jicin@tyflocentrum.cz,
www.tyflocentrum-hk.cz

Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Projekt MAP JIČÍN
tel.: 602 420 396, e-mail: map@otevrenezahrady.cz
Web: http://map.otevrenezahrady.cz/
Poklad pana Tučňáka 2, v letošním roce máte opět možnost hledat
poklady pana tučňáka. Ty budou umístěny jednak na hezkých místech v
našem okolí, tak tentokrát i u nás v Jičíně a jeho blízkém okolí. Schránky budou
obsahovat hádanku, vědomost a některé i šifru. Pokud nasbíráte všechny
šifry, výsledek vás dovede k cíli, k poslední schované schránce pana Tučňáka.
Děti mají ve hře možnost hledat, dozvědět se, luštit, vyhledávat informace,
orientovat se a především se zajímat. Hru můžete hrát spolu s prarodiči, rodiči,
staršími sourozenci apod. Veškeré schránky a nápovědy, jak je najít, naleznete
pod odkazem https://mapy.cz/s/hapemofuja.
17. 1. Zdravé štístko – praktické ukázky cvičení, v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II jsme pro učitele
mateřských a základních škol připravili kurz zaměřený na praktické ukázky
jak s dětmi v mateřských i základních školách správně cvičit, aby se předešlo
zdravotním problémům v dospělosti. A jak připravit čerstvého prvňáčka na
psaní a sezení u lavice. Kurz je akreditován MŠMT pro DVPP. Přihlašovat se
zájemci mohou prostřednictvím formuláře umístěném na webu.
22. 1. Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií, V rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II jsme pro učitele
základních škol připravili kurz zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti u
žáků s dyslexií. V rámci semináře se zážitkovou metodou účastníci podívají na
to, co termín dyslexie obnáší v praxi. Ukáží si její vliv na rozvoj čtenářských
dovedností, ať už se jedná o techniku čtení nebo porozumění textu. Vzhledem
k tomu, že na rozvoj čtenářské gramotnosti má vliv i rozvoj zrakového a
sluchového vnímání, ukáží si prakticky programy a materiály, které jim mohou
pomoci při jejich rozvoji. Přihlašovat se zájemci mohou prostřednictvím
formuláře umístěném na našich webových stránkách.

Kulturní zařízení města jičína
Husova 206, 506 01 Jičín, tel: 493 531 568,
posta@kzmj.cz, www.kzmj.cz

25. 1. |18:00| Tosca : Royal Opera House, jedna z nejoblíbenějších oper
v repertoáru londýnské Královské opery ožívá na úvod nové sezóny v produkci
Jonathana Kenta. Ústřední trojici ztvární hvězdní pěvci Elena Stikhina, Bryan Hymel
a Alexey Markov, kteří vás zavedou do Říma 19. století. Do romantického světa idealistického malíře Cavaradossiho a jeho smyslné lásky Toscy vstupuje zlomyslný baron
Scarpia, náčelník policie, což přináší fatální následky. Divadelní abonenti mají slevu 50,-

8. 1. |14:00, 16:00| Kdopak by se kozy bál, LS Srdíčko hraje
pohádku pro diváky od 3 do 100 let. LD Srdíčko. vstupné 50 Kč.
15.1. |19:00 | Boxing night 2022, Večer plný skvělého boxu se opět vrací do
Masarykova divadla! V ringu se postupně představí Jakub Chval, Martin
Křelina, Jan Meiszár, František a Antonín Bradáčovi, Josef Pavliš, Ladislav Pražák
a další. Večerem bude provázet známý komentátor Eurosportu a olympijského
studia Marek Šimák! Předprodej v MIC Jičín.
19. 1. |19:00 | Dokonalá fraška - předplatné „B“ 2022,
Herbert Gladney strávil deset let prací na knize „Manželství na věky“ a
teď je spolu se svou manželkou na turné, které má zvýšit její prodejnost. Ta je
mizivá. Navíc se psaní knihy podepsalo na jejich manželství, které vypadá, že
„na věky“ nepotrvá. Rozpory se snaží zoufale tutlat, protože kdo by četl manželské rady člověka, jemuž se manželství rozpadá, že? Předprodej v MIC Jičín.
Masarykovo divadlo.
22. 1. |14:00, 16:00| káčátko, LS Srdíčko hraje pohádku pro diváky
od 3 do 100 let. LD Srdíčko. vstupné 50 Kč.
31. 12. | 19:00 | Enigmatické variace aneb Láska až za hrob předplatné „A“ 2022, „Enigmatické variace nenaplnily mé představy.
Ony je předčily…“ Tak zní jedna z diváckých reakcí na fascinující detektivní
komedii, která odhaluje tajemství mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou.
Spád nevšedního dialogu napíná, mrazí i baví. A navíc překvapuje. Svěží, inteligentní, vtipný a neustále překvapující text nejhranějšího francouzského autora
tohoto tisíciletí a dokonalá herecká souhra dvou herců, kteří vás na hodinu a
půl uhranou a nepustí. Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo divadlo.

Aktuální program biografu naleznete na www.kzmj.cz

Veškeré zmíněné informace jsou aktuální k 13. 12. 2021

12. 1. |14:15 | NOVOROČNÍ POSEZENÍ PŘI KÁVĚ, Polyfunkční
komunitní centrum, autobusové nádraží, ul. 17. listopadu 861, Jičín, 2. patro.

biograf český ráj
17. listopadu 47, 506 01 Jičín, www.biografjicin.cz,
miskovsky@kzmj.cz, groh@kzmj.cz

REGIONÁLNÍ MUZEUM A GALERIE
Valdštějnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, tel.: +420 493 532 204
muzeumhry@muzeumhry.cz, www.muzeumhry.cz
Otevírací doba: út – pá 10:00 – 16:00, so-ne 9:00-17:00

Vstupné do galerie: rod. 100, dosp. 45 Kč, sníž. 20 Kč
Vstupné do muzea: rod. 130, dosp. 60 Kč, sníž. 40 Kč
STÁLÁ NABÍDKA
Vlastivědná expozice - příroda a dějiny Jičínska od pravěku do 20. století.
Panská oratoř - expozice Katedrála uprostřed krajiny. Konferenční salonek
1813. Obrazárna barokních mistrů, Muzejní herna přístupná kdykoli v otevírací
době muzea.
VÝSTAVY:
Výstavní chodba:
do 9. 1. Vánoční ozdoby z Poniklé
od 21. 1. Krvavý román
Zámecká galerie:
do 30. 1. Michail Ščigol: Deníky F. K.

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE
Sedličky, 506 01 Jičín, kastelán Jiří Vydra, tel.: +420 608 269 296
www.valdstejnskalodzie.cz, info@valdstejnskalodzie.cz
Otevírací doba kavárny: čt - pá: 13:00 -18:00, so - ne: 10:00 -18:00
1. ledna bude kavárna otevřena od 12:00 do 16:00.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Denisova 400, 506 01 Jičín, tel. 493 532 833,
e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz, knihovna.jicin.cz
GALERIE RADOSTI
RADOST, výstava obrazů Venuše Strnádkové.
GALERIE VÁCLAVA ČTVRTKA
HEZKY OD ZAČÁTKU, výstava nejmladších žáků výtvarného oboru
ZUŠ J. B. Foerstera, přístupná v otevírací době klubu od prosince 2021.
GALERIE FREE TIME
OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM KNIHOVEN
6. 1. |15:00| REGIONÁLNÍ HISTORIKOVÉ, videoseriál.
Část 4.: Jan Jakubec, literární historik.
18. 1. |14:15-14:45| ANGLIČTINA VE FREE TIME, konverzace a deskové hry
s rodilou mluvčí, ve spolupráci s jazykovou školou AJAK Jičín.
19. 1. |18:00| BESEDA S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU, spisovatel,
historik, etnograf, publicista, dlouhodobě nejpůjčovanější autor v českých
veřejných knihovnách hostem knihovny živě. Sledujte nás odkudkoliv ze
svého počítače, telefonu nebo tabletu na adrese knihovna.jicin.cz/zive
26. 1. |14:00| ZIMNÍ SVÍCEN, Chceš si zpříjemnit zimní večery?
Přijď si vyrobit vlastní svícen. Příspěvek na materiál 20 Kč.

