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

2., 9., 16., 23., 30. 3. |10:00| Společná návštěva místního kina,
pokud bude promítán český film. Sraz před budovou Klubovny ve Vrchlického ulici 823, Jičín. Společný odchod v 9.30 hodin.
2. 3. |14:00| Kde domov můj, pomoc lidem bez domova. Přednášející Tomáš
Bryscejn, vedoucí sociální služby azylový dům a noclehárna.
Městský úřad, Žižkovo nám. 18, Jičín, velká zasedací místnost.
8. 3. |15:00| koncert, přidáme se k pravidelnému hraní našeho člena pana
Miroslava Filsaka v Restauraci u Mlejnků. Sraz před budovou Klubovny.
10. 3. |15:00| bowling, v Hotelu Paříž. Sraz před budovou Klubovny.
Společný odchod v 14.45 hodin.
14. 3. |14:00| Další turnaj ve zvukové střelbě, klubovna SONS ČR,
z. s., Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
21. 3. |14:00| Klubová káva a povídání, klubovna SONS ČR, z. s.,
Vrchlického ulice 823, Jičín, 3. patro, číslo dveří 309.
23. 3. |14:00| Návštěva Městského informačního centra,
představení činnosti ukázka prostor a postřehy z praxe. Sraz před budovou
Klubovny ve Vrchlického ulici 823, Jičín. Společný odchod ve 14 hodin.
24. 3. |14:00| Tvůrčí vyrábění pod vedením Romany Kučerové,
klubovna SONS ČR, Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
30. 3. |14:00| Pravidelná lekce tréninku paměti s paní
Stanislavou Benešovou, Klubovna SONS ČR, z. s., Vrchlického ulice
823, Jičín, 3. patro, číslo dveří 309.

tyflocentrum, detašované pracoviště Jičín
17. listopadu 861, 506 01 Jičín, Mgr. Soňa Skočovská,
tel.: 739 578 900, jicin@tyflocentrum.cz,
www.tyflocentrum-hk.cz

březen 2022
Vydávají KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA JIČÍNA

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

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
do 11. 3. 150 let divadla v Železnici, muzejní výstava.
od 23. 3. Jana Jarkovská - Rok na vsi, figurky z kukuřičného šustí.
4. 3. |17:00| Thajsko - po smrti krále, Jakub Greschl cestovatel a fotograf
s handicapem. Cestování s handicapem aneb Nic Není Nemožné.

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
každé úterý a čtvrtek | 8:00, 10:00 | lakomá Barka, divadlo pro školy.
19. 3. |14:00-18:00 | DESKOHRANÍ V KÁČKU, pro malé i velké, pro rodiny,
skupiny i jednotlivce.
24. 3. |9:00 | dětská scéna - soubory, okresní soutěž.
24. 3. |18:00 | pravidelná online přednáška, www.hvezdarnajicin.cz
25. 3. |19:30 | lakomá Barka, divadlení představení.
31. 3. |20:30 | hodina země, každoroční akce spojená s nočním pozorováním
oblohy. Hvězdárna.
2. 4. ukliďme česko, Hvězdárna.
CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD - HVĚZDÁRNA, aktuální informace o přednáškách, pozorování oblohy a programech naleznete na: www.hvezdarnajicin.cz

biograf český ráj
17. listopadu 47, 506 01 Jičín, www.biografjicin.cz,
miskovsky@kzmj.cz, groh@kzmj.cz
1. 3. |19:00| Radka Tkáčiková: Čtyři nejkrásnější treky v Nepálu,
průřez čtyřmi treky v oblastech, které se od sebe výrazně liší.
16. 3. |19:00| Lukáš Pavlásek: Planeta Slepic, další 90minutová
one-man-show Lukáše Pavláska Planeta slepic je stand-up speciál, ve kterém se
koukneme, jaké vyhlídky má naše slavná civilizace, kde si každý myslí, že má pravdu,
stále jen nakupuje nepotřebné věci a kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti, jako jsou
ženy, muži a psi.
Aktuální program biografu naleznete na www.kzmj.cz

9. 3. |14:15 | HODINKA S BOHUMILEM KAFKOU, přednáška p. Jitky Mečířové
Polyfunkční komunitní centrum, autobusové nádraží, ul. 17. listopadu 861, Jičín,
2. patro.

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, stále máte možnost opět hledat poklady pana
Tučňáka. Ty jsou umístěny jednak na hezkých místech v našem okolí, tak
tentokrát i u nás v Jičíně a jeho blízkém okolí. Schránky obsahují 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. Podrobnosti ke hře najdete na webových stránkách určených pro hru:
https://tucnak36.webnode.cz/. Zábavné pátrání vám přejí učitelé ze 3. ZŠ
Poděbradova, kteří si pro vás hru připravili v rámci aktivity Otevřeno projektu
MAP pro ORP Jičín II.
Přihlašování na vzdělávací kurzy, učitele MŠ a I. stupně ZŠ zveme
na kurz Zdravé štístko – praktické ukázky cvičení (4. 4. 2022) a učitele z I.
stupně ZŠ zveme na kurz Učení venku, místně zakotvené učení a můj vlastní
regionální pracovní sešit (7. 4. 2022), které pořádáme v dubnu v rámci projektu
MAP pro ORP Jičín II. Podrobnosti ke kurzům a formulář k přihlašování na kurzy
naleznete na našich webových stránkách map.otevrenezahrady.cz v sekci
vzdělávací aktivity, případně na našem facebookovém profilu https://www.
facebook.com/mapjicin.

Masarykovo divadlo
Husova 206, 506 01 Jičín, tel: 493 531 568,
posta@kzmj.cz, www.kzmj.cz
5. 3. |14:00, 16:00| Neohrožený Mikeš, LS Srdíčko hraje pohádku pro
diváky od 3 do 100 let. LD Srdíčko. Vstupné 50 Kč.
8. 3. |19:00 | 4TENOŘI, poprvé společně zazpívali ve Foru Karlín na podzim
2017 pod taktovkou dvorního dirigenta Andrei Bocelliho, Maestra Marcella
Roty. O 3 roky později jsou zpátky s debutovým albem a oslavou českých
Vánoc. Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo divadlo.
9. 3. |19:00 | M*A*S*H - předplatné „B“ 2022, neobvyklé situace vyžadují
neobvyklá řešení. Nezvyklý pohled na válku a humor jako mocná zbraň proti
šílenství světa. Řada svérázných lidiček, uvězněných ve vojenském drilu, čelících
jedné bizarní situaci za druhou. Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo divadlo.
18. 3. | 19:00 | Holky jako květ - předplatné „A“ 2022, Znáte ten pocit,
když se vám během jediného roku obrátí život vzhůru nohama? Amber, její
matka Lorraine i babička Kay o tom vědí svoje. Mladé Amber po ránu nebývá
dobře od žaludku a má pro to jediné vysvětlení: „V poslední době mám kocoviny jako prase.“ Zoufalá Lorraine si vezme k srdci radu svojí psycholožky, „aby si
tenhle týden udělala aspoň jednu radost“ , a nechává se přemluvit k lekci salsy
pro začátečníky. A babička Kay? Ta i přes náročnou péči o svého nemocného
manžela touží ještě žít. Jak sama říká: „Krucinál, já přece nejsem mrtvá, jsem
jenom na špatný straně od čísla šedesát!“ Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo
divadlo.
19. 3. |14:00, 16:00| čertí hlouposti, LS Srdíčko hraje pohádku pro
diváky od 3 do 100 let. LD Srdíčko. Vstupné 50 Kč.
31. 3. | 19:00 | Kryštof - JenomPísničkyTour 2022, po mnoha letech se
kapela Kryštof vrátila do divadelního prostředí a po dvou úspěšných
miniturné přidala třetí, které ale na své dokončení muselo čekat více než rok. O
to více jej ale kapela i fanoušci na podzim 2021 ocenili, JenomPísničky nabídly
v dnešní době tak vzácné a unikátní společné zážitky. Předprodej v MIC Jičín.
Masarykovo divadlo.
Veškeré zmíněné informace jsou aktuální k 14. 2. 2022

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 6. 3. Krvavý román Josefa Váchala
od 11. 3. A co se tady vlastně našlo? A můžu to vidět?
Zámecká galerie:
do 14. 4. Lidé odvedle - neobvyklý výlet do světa lidí
s hendikepem
Komentované prohlídky:
5. 3. |19:00| Josef Váchal: Krvavý román, loutkové představení
Divadelního spolku LokVar. Konferenční salónek.

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, 506 01 Jičín,
tel.: 732 858 380, 732 927 926, www.mpcr.cz
Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2022 mloka
skvrnitého nebo užovku obojkovou, výtvarná soutěž pro děti z
MŠ, ZŠ i dospělé.
12. 3. Národní Den Žab, programy pro předem přihlášené školy probíhají
od 8. 3. do 16. 3.
13. 3. |11:00 | Žabí běh jarní, start u Muzea přírody Český ráj v Prachově
v 11 hodin, prezence od 10 hodin, trasy 7 km a 2 km, běh na předem
odhadnutý čas.

rodinné centrum Kapička, z.s.
17. listopadu 1074 /budova Komerční banky na autobusovém
nádraží - vchod ze dvora/, tel. 777 095 997
kapicka.jicin@gmail.com, www.rckapicka.cz
pravidelný program: po - čt: 9:00 - 11:00, pá 10:00 - 12:00
Podrobnější informace na www.rckapicka.cz.
Pondělí: ZPÍVÁNKY A TANCOVÁNKY, odpoledne: MALÍ VÝTVARNÍCI
Úterý: MIMIKLUB, odpoledne: HRÁTKY S BATOLÁTKY
Středa: ZVYKÁČEK
Čtvrtek: HRÁTKY S BATOLÁTKY
Pátek: SPOLU, MINIPRACOVNA MONTESSORI
Na pravidelný program není nutné se hlásit předem.
1. 3. |18:30| ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ NA POSÍLENÍ PÁNEVNÍ DNA,
kurz pro ženy. Přihlašujte se prosím oblečení.
2. 3. |16:00| MONTESSORI V JIČÍNĚ?, seminář Co přináší dětem Montessori
vzdělávání? Následuje beseda se zástupci města o možnosti vzniku
Montessori školy v Jičíně. Přihlašujte se prosím.
3. 3. |16:00| CO NÁM BERE/PŘINÁŠÍ ZÁVISLOST?, lektor Sofie Smolíková.
Přihlašujte se prosím.
6. 3. |15:00| KARNEVAL aneb BÁL V ČAROVNÉM LESE
10. 3. |17:00| CHCETE SE STÁT PĚSTOUNY?, beseda s pěstounkou
M. Stránskou.
16. 3. |17:00| ŽENSKÝ KRUH PRO MATKY A MALÉ DCERY
16. 3. |18:00| DR. LIDMILA PEKAŘOVÁ – CO NEPOKAZIT VE VÝCHOVĚ,
ONLINE, vstupenky v prodeji www.rckapicka.cz
24. 3. |16:00| JAK SE VYROVNAT S TĚŽKOU ŽIVOTNÍ SITUACÍ, přednáší Bc.
Pavel Kalpakcis psychoterapeut; speciální pedagog. Přihlašujte se prosím.
31. 3. |17:00| ŽENSKÝ KRUH, setkání žen všech věkových kategorií.
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
6. 3. |14:00, 16:00| OŘÍŠKOVÁ CHALOUPKA, loutkové divadlo inspirované
pohádkou „O perníkové chaloupce“. Vhodné pro rodiče s dětmi od 4 do 10
let.
11. 3. |20:00| CERMAQUE, intenzivní písně s aktuálními texty nejvýraznějšího
současného písničkáře a básníka.
18. 3. |20:00| MEDAŘ, divadlo FRAS. Nonverbální loutkové představení
studentů DAMU o nebezpečném putování Joshiho nepálskou krajinou za
zázračným léčivým medem pro jeho sestru.
25. 3. |20:00| IRISH SESSION VIII, hudební jam muzikantů hrající tradiční
irskou hudbu.
BENEFIČNÍ ALMANACH VALDŠTEJNSKÉHO IMAGINÁRIA, projekt na
podporu Valdštejnské lodžie a zároveň neziskové organizace Valdštejnské
imaginárium. Almanach s podnázvem „10 snů o Lodžii“ je souborem děl
několika oslovených umělců, kteří vytvořili texty a ilustrace inspirovány
barokní památkou a dění v ní. Kompletní verzi almanachu obdrží každý, kdo
jej objedná přes e-shop Valdštejnského imaginária.
STROM POHÁDEK, během podzimu se v parku pod Lodžií objevil tajemný
Strom pohádek. Ten v sobě skrývá sedmero příběhů o zakletých lidských
duších. Ty jsou v podobě dřevěných ptačích budek skryté v lese pod
letohrádkem. Jejich osudy si můžete poslechnout s celou rodinou. Stačí pouze
několikrát otočit kouzelnou klikou a vyčkat než k vám stromový vypravěč
promluví. Tento projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje a města
Jičína.

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
TVOŘIVOST JE NAKAŽLIVÁ, výstava prací dvou jičínských knihovnic bude
přístupná do 31. března.
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
JIČÍN, ZIMA, VÁNOCE, výtvarné práce dětí MŠ Fügnerova v rámci
projektu Ukaž mi moje město.
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
KVÍZ V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ ZÁLOŽKU DO KNIHY
SOUTĚŽ “NAJDI KNIHU, KTERÁ POPRVÉ VYŠLA PŘED STO LETY”
UVEDENÍ GAMEBOOKU Zpátky v čase se Čtipískem na základě
nového komiksu z prostředí jičínské knihovny
1. 3. |14:15-14:45| ANGLIČTINA VE FREE TIME, konverzace a deskové hry
s rodilou mluvčí, ve spolupráci s jazykovou školou AJAK Jičín.
2. 3. LOVCI PEREL - KDO ČTE, TEN LOVÍ, zahájení celoroční čtenářské
soutěže pro děti. Perlorodky ulovíš pouze na pobočce Nové Město!
3. 3. |15:00| S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART) II, slavnostní setkání
pro dětí od 3 do 6 let a jejich rodičů v rámci projektu S knížkou do života.
3. 3. |15:00| TELEKOMUNIKAČNÍ AKADEMIE, aneb, nenechte se napálit.
Přednáší Mgr. Kateřina Svobodová.
9. 3. |18:00| VITAMINY & KDO VÁM V LÉKÁRNĚ VYDÁVÁ LÉKY A JAKÁ JE
DALŠÍ ČINNOST LÉKÁRNÍKŮ, podvečerní setkání na pobočce Nové
Město. Přednáší Mgr. Martina Kůtková.
15. 3. |14:15-14:45| ANGLIČTINA VE FREE TIME, konverzace a deskové hry
s rodilou mluvčí, ve spolupráci s jazykovou školou AJAK Jičín.
17. 3. |15:00| S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART) II, slavnostní setkání
pro dětí od 3 do 6 let a jejich rodičů v rámci projektu S knížkou do života.
23. 3. |18:00| PAMÁTNÉ STROMY JIČÍNSKA, regionální knihu představí
autorka Milena Roudná a senátor ČR Tomáš Czernin.
30. 3. |13:00| NÁHRDELNÍK, výroba módního doplňku z předem
připraveného materiálu. Zručnost a znalost práce na šicím stroji vítána.
Příspěvek na materiál 20 Kč. Pobočka Nové Město.
POČÍTAČOVÉ KURZY (NEJEN) PRO SENIORY ZAČÍNAJÍ!
3. 3. |8:00-10:00| Seznámení s počítačem, základní práce
s počítačem
10. 3. |8:00-10:00| Internet
17. 3. |8:00-10:00| Textový editor Word
24. 3. |8:00-10:00| Tabulkový procesor Excel
7. 4. |8:00-10:00| PowerPoint – tvorba prezentací
21. 4. |8:00-10:00| Grafický editor
28. 4. |8:00-10:00| Záloha dat, komprimace dat, stahování,…
5. 5. |8:00-10:00| Sociální sítě
CENA: 60 Kč / 1 lekce
Počítačové kurzy zajišťuje knihovnice Andrea Scháňková. Na jednotlivé
lekce je nutné se předem přihlásit kvůli omezenému počtu počítačových
míst, osobně v knihovně, telefonicky na tel. 493 532 833 nebo e-mailem:
schankova@knihovna.jicin.cz

