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
4. 2. | 8:00 | SEVERSKÉ HRY 2022, sportovní program pro děti o pololetních
prázdninách.
21. - 25. 2. | 8:00 | VÝLET S KÁČKEM, program v době jarních prázdnin. Podrobný
program na jarní prázdniny na www.kackojicin.cz
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

2. 2. |14:00| Spokojený domov - péče, která přijede za vámi,
své služby a pomoc představí paní Tereza Mrázková. Městský úřad, Žižkovo
nám. 18, Jičín, velká zasedací místnost.
8. 2. |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.
14. 2. |14:00| Hraní společenských her, klubovna SONS ČR, z. s.,
Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
16. 2. |10:00| Společná návštěva místního kina, sraz před budovou
Klubovny ve Vrchlického ulici 823, Jičín. Společný odchod v 9.30 hodin.
21. 2. |14:00| Klubová káva a povídání, klubovna SONS ČR, z. s.,
Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
23. 2. |14:00| Komentovaná prohlídka po našem městě
s průvodkyní paní Burešovou, sraz před budovou Klubovny ve
Vrchlického ulici 823, Jičín. Společný odchod ve 14 hodin.
24. 2. |14:00| Tvůrčí vyrábění pod vedením Romany Kučerové,
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

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
150 let divadla v Železnici, muzejní výstava.
tyflocentrum, detašované pracoviště Jičín
17. listopadu 861, 506 01 Jičín, Mgr. Soňa Skočovská,
tel.: 739 578 900, jicin@tyflocentrum.cz,
www.tyflocentrum-hk.cz
9. 2. |14:15 | J. A. KOMENSKÝ, přednáška p. Josefa Zindra. Polyfunkční komunitní
centrum, autobusové nádraží, ul. 17. listopadu 861, Jičín, 2. patro.

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
4. 2. |20:00| ISLAND HOME - KATANARI, intimní objektové představení
slovenské výtvarnice kombinující storytelling, objektové divadlo, loutky,
pop-up s prvky výtvarné instalace.

biograf český ráj
17. listopadu 47, 506 01 Jičín, www.biografjicin.cz,
miskovsky@kzmj.cz, groh@kzmj.cz
8. 2. |19:00| Daniel Polman - Ultrapakárny 2020 - 2021, nová show
Dandy Polmana je tu! Můžete se těšit na přednášku, historky, fotografie a promítání
krátkých filmů z „ultrapakáren“, které podnikl za poslední 2 roky: závod okolo Česka
a Slovenska (3540 km za méně než 8 dní), MTB závod na 400 km, který vyhrál, a
závod Race Across Germany (1116 km), kde byl nejrychlejší v kategorii bez podpory
a následně s kamarády vystoupil na nejvyšší horu Německa Zugspitze (2962 m).
Připraveni buďte na vše kromě nudy!
Aktuální program biografu naleznete na www.kzmj.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, od ledna 2022 máte opět možnost 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.

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
Zámecká galerie:
od 11. 2. Lidé odvedle - neobvyklý výlet do světa lidí
s hendikepem, vernisáž proběhne 10. 2. od 16:30.

Masarykovo divadlo
Husova 206, 506 01 Jičín, tel: 493 531 568,
posta@kzmj.cz, www.kzmj.cz
5. 2. |14:00, 16:00| káčátko, LS Srdíčko hraje pohádku pro diváky
od 3 do 100 let. LD Srdíčko. Vstupné 50 Kč.
14. 2. |19:00 | Můj nejlepší kamarád – předplatné “B” 2020,
inteligentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie plná nečekaných
situací. Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo divadlo.
19. 2. |14:00, 16:00| Neohrožený Mikeš, LS Srdíčko hraje pohádku pro
diváky od 3 do 100 let. LD Srdíčko. Vstupné 50 Kč.
22. 2. |19:00 | Cavewoman - Nový termín!, mysleli jste si, že Vás už nic
nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one
man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní
ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy,
na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. Předprodej v MIC Jičín.
Masarykovo divadlo.
24. 2. | 19:00 | Mluvka a Trouba - Dušek a Smeykal, pravidelně
nepravidelné hostování Ondřeje Smeykala v legendárním představení
Vizita, ve kterém exceluje Jaroslav Dušek, vyústilo i v občasné solitérní večerní
improvizování Jaroslava s Ondřejem. Po sérii volných večerů vznikl projekt
Mluvka a Trouba. Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo divadlo.
Veškeré zmíněné informace jsou aktuální k 17. 1. 2022

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.
1. 2. |14:15-14:45| ANGLIČTINA VE FREE TIME, konverzace a deskové hry
s rodilou mluvčí, ve spolupráci s jazykovou školou AJAK Jičín.
2. 2. |18:00| DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ, beseda s Ladislavem Špačkem. Český
spisovatel, televizní redaktor a moderátor, bývalý mluvčí prezidenta
republiky V. Havla. Sledujte nás odkudkoliv ze svého počítače, telefonu
nebo tabletu na adrese knihovna.jicin.cz/zive
15. 2. |14:15-14:45| ANGLIČTINA VE FREE TIME, konverzace a deskové hry
s rodilou mluvčí, ve spolupráci s jazykovou školou AJAK Jičín.
JARNÍ PRÁZDNINY NA KNIHOVNÍ POBOČCE NOVÉ MĚSTO (Na Jihu
553), PRODLOUŽENÁ OTEVÍRACÍ DOBA Pondělí, středa, pátek 8-17 hodin.
21. 2. |10:00 - 14:00| BAMBULKOVÁN, neseď doma, přijď k nám. Workshop
pro děti. Vstup zdarma. Pobočka Nové Město.
23. 2. |14:00| medvídek, výroba hlavy medvídka z CD. Příspěvek na
materiál 20 Kč. Pobočka Nové Město.
25. 2. |10:00 - 14:00| DOBRÁ TREFA, zážitkové aktivity: střelba na zvukový
terč, hmatové pexeso, reliéfní omalovánky. Vstup zdarma. Nové Město.
23. 2. |8:00 - 11:00| JARNÍ PRÁZDNINY V KLUBU FREE TIME,
hravé dopoledne plné her v klubu Free Time.
25. 2. |8:00 - 11:00| JARNÍ PRÁZDNINY V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ knihohraní, hravé dopoledne v dětském oddělení a prodloužená
otevírací doba. Hry, soutěže, kvízy, hlavovamy
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

Jičínské TOP akce pro rok 2022
Rok 2022 už je v plném proudu, a tak vám přinášíme
seznam nejvýznamnějších kulturně-sportovněspolečenských akcí, na které se letos v Jičíně
můžeme těšit. Doufejme, že už se nic kvůli opatřením
rušit nebude.
26. března - Pochod Českým rájem
31. března - Kryštof JenomPísničkyTour 2022
30. dubna - Čarodění ve Valdštejnské lodžii
1. května - Prvomájová neděle
21. května - WEBER Jičínská 50 a WEBER CityRun
21. května - Festival…Zažít nejvíc na Matějáku
27. – 29. května - Valdštejnské slavnosti
4. června - Veteránem Českým rájem
6. – 11. června - Výstava kaktusů a sukulentů
18. června - Food festival
21. června - Svátek hudby
24. – 25. června - Loukotě a řemeny
červen - září - Prodloužené víkendy
9. července - Vinný košt
28. – 30. července Jinčí čin
28. – 31. července - ProArt festival v Lodžii
červenec/srpen - Letní kino v zámeckém parku
27. srpna - Jarmark na zahradě knihovny
2. – 4. září - Lodžie Worldfest
7. – 11. září - Festival Jičín – město pohádky
22. října - Slavnost stromů ve Valdštejnské lodžii
listopad-prosinec - Advent v Jičíně
5. prosinec - Mikuláš v parku
10. prosince - Divovánoce ve Valdštejnské lodžii
Letní výstavy v Regionálním muzeu a galerii budou
věnovány archeologii a fenoménu plechových hraček.
* Data konání akcí jsou aktuální k 17.1.2022 a mohou se
změnit. Nejedná se o kompletní výčet.

Online kalendář akcí na www.jicin.cz

Teď už víte, jaké velké akce nás v Jičíně v nadcházejících měsících čekají. Dít se toho ale jistě bude mnohem víc. Aby vám nic zajímavého neuteklo, vyplatí se
čas od času mrknout na webový kalendář akcí na
www.jicin.cz, který spravuje místní infocentrum. Pak
už si jen vyberete z aktuální nabídky a můžete vyrazit
za kulturou.
Pořádáte v Jičíně kulturní akci a chcete o ni dát vědět ostatním? Ať už se jedná o koncert, přednášku,
výstavu nebo třeba besedu, byla by jistě velká škoda,
aby právě vaše akce v online kalendáři chyběla. Stačí,
když na mic@jicin.org pošlete elektronickou pozvánku
na akci s tím, že máte o zařazení události do tohoto
kalendáře zájem. Čiňte tak alespoň s týdenním předstihem.

