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, 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.
11. 4. |14:00| Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Radim, program akce:
výtvarné a matematické dílničky, hudebně dramatické vystoupení žáků
školy, prohlídka prostor školy, školky, nové tělocvičny a školní zahrady včetně
altánu a nových herních prvků.
12. 4. |14:30| Jarní farmářské trhy v Dětenicích, na prodej budou
výrobky dětí ze ZŠ. Cílem akce je propagace zdravého způsobu života
(ekologie, lokálnost, ruční výroba, sounáležitost). Skvělou atmosféru během
trhu bude udržovat muzikant p. Pospíšil.
28. 4. |15:00| Setkání budoucích spolužáků v MŠ Bystřice,
společné setkání mateřských škol z okolí se soutěžemi a zábavnými kvízy
na zahradě mateřské školy. Děti uvítá profesionální sportovec a přichystá pro
ně sportovní aktivity.
Vzdělávací kurzy
4. 4. Zdravé štístko, praktické ukázky cvičení. Pro učitele MŠ a I. stupně
ZŠ. Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičín.
7. 4. Učení venku, místně zakotvené učení a můj vlastní regionální pracovní
sešit. Pro učitele z I. stupně ZŠ. Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičín.
25. 4. seminář k tématu vhledu do Montessori pedagogiky,
pro učitele ZŠ. Učebna PPP a SPC Jičín.
30. 4. Čarodějnická dílna čtení, celodenní workshop zaměřený na
specifické metody využitelné v Dílnách čtení. Knihovna V. Čtvrtka Jičín.
Kurzy a akce pořádáme 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.
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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

galerie rumcajsův svět
Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín, tel.: 493 534 390,
mic@jicin.org,www.kzmj.cz, www.rumcajsuvsvet.cz

Otevírací doba: po - pá 9:00 - 17:00, so, ne 9:00 - 16:00
Vstupné: 30 kč, děti do 3 let zdarma

RUMCAJSOVA ŠEVCOVNA
ulice Pod Koštofránkem, kontakt: 737 345 225 (p. Wilda),
jiriwilda@seznam.cz, www.rumcajsovasevcovna.cz
Otevírací doba: út - pá 10:00 - 16:00, so - ne 10:00 - 18:00
Vstupné: 20 Kč děti, studenti, senioři, 30 Kč dospělí, děti do 3 let zdarma

VALDICKÁ BRÁNA
Kontakt: 737 345 225 (p. Wilda)
jiriwilda@seznam.cz, www.rumcajsovasevcovna.cz
Otevírací doba: út - pá 10:00 - 16:00, so - ne 10:00 - 18:00
Vstupné: 30 Kč děti, studenti, senioři, 40 Kč dospělí, děti do 6 let zdarma

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 - 12:00, 13:00 - 16:30
od 23. 3. Jana Jarkovská - Rok na vsi, figurky z kukuřičného šustí.

BAŠEVI, o. p. s.
Fügnerova 193, 506 01 Jičín,
+ 420 739440361 (Baševi),
basevi@seznam.cz, www.basevi.cz
11. 4. |18:00| beseda s pavlou holcovou, nejodvážnější českou
investigativní novinářkou. Akce se koná v Duhové medicíně, B. Němcové
133, Jičín. Vstupné 100,- Kč. Rezervace: basevi@seznam.cz, tel. 739440361.
24. 4. |14:00| Komentovaná prohlídka židovského hřbitova
v Sedličkách , u příležitosti navrácení náhrobní desky Mathilde Kareis
z roku 1887. Sraz před hřbitovem.

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

1. 4. |13:30| morana, vítání jara s programem a dílnami - výroba vlastních
Moran z přírodnin, magnetek s jarním motivem či pletení pomlázek. V
16:30 hodin se bude vyvádět z města ven společně připravená Morana.
2. 4. |8:30 | UKLIĎME ČESKO, jarní úklid Jičína. Šibeňák / Kníže.
2. 4. |19:00 | LAKOMÁ BARKA, divadelní představení. Libštát.
12. 4. |8:30, 10:00 | VELIKONOČNÍ POHÁDKA, Divadýlko Mrak - představení
pro MŠ, ZŠ.
14. 4. |7:00| VÝLET DO PŘÍRODY, velikonoční prázdniny, naučná stezka
Bučický mlýn.
28. 4. |18:00| DOBRODRUŽSTVÍ ExoMars, přednáška Dušana Majera.
CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD - HVĚZDÁRNA, pro všechny typy škol nabízíme
v dubnu tematický program ke Dni Země s názvem SVÁTEK ZEMĚ.
Návštěvy centra, pozorování Slunce či noční oblohy pro veřejnost je možné po
předchozí domluvě na tel.: 737 203 504. Otevírací doba hvězdárny a další informace
o nabízených programech na www.hvezdarnajicin.cz.

tyflocentrum, detašované pracoviště Jičín
17. listopadu 861, 506 01 Jičín, Mgr. Soňa Skočovská,
tel.: 739 578 900, jicin@tyflocentrum.cz,
www.tyflocentrum-hk.cz
13. 4. |14:15 | J. A. KOMENSKÝ, přednáška p. Josefa Přikryla. Polyfunkční
komunitní centrum, autobusové nádraží, ul. 17. listopadu 861, Jičín, 2. patro

Masarykovo divadlo
Husova 206, 506 01 Jičín, tel: 493 531 568,
posta@kzmj.cz, www.kzmj.cz
2. 4. |14:00, 16:00| Čertí hlouposti, LS Srdíčko hraje pohádku pro
diváky od 3 do 100 let. LD Srdíčko. Vstupné 50 Kč.
7. 4. |19:00 | INTIMITY - Štefan Margita, operní pěvec (tenor) se z operního
světa poprvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal
zpěvák a skladatel Michal Kindl. Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo divadlo.
13. 4. |19:00 | Bez roucha - předplatné „A“ 2022, dnes už klasická
komedie na téma, jak se dá i nedá dělat divadlo. V první části sledujeme
průběh poslední generální zkoušky před premiérou bulvární frašky „Sardinky,
sardinky!“ a ve druhé její padesátou reprízu ze zákulisí. Pot, slzy i krev teče z
herců zájezdové společnosti. A poteče i z našich herců. Proč, proboha, proč?!
Vždyť je to jen divadlo… Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo divadlo.
16. 4. |14:00, 16:00| O zlaté rybce, LS Srdíčko hraje pohádku pro
diváky od 3 do 100 let. LD Srdíčko. Vstupné 50 Kč.
23. 4. | 19:00 | 7 pádů Honzy Dědka - vyprodáno, oblíbená talk show,
kterou můžete znát z pravidelného úterního vysílání na televizi Prima.
Rozhovory se současně staly fenoménem na YouTube, kde je zhlédlo více než
55 miliónů lidí a více než 120 000 diváků talk show pravidelně odebírá! Pořad
vedený renomovaným publicistou Honzou Dědkem vznikl v roce 2011 a od té
doby se v něm vystřídalo již přes 500 hvězdných hostů a v Masarykově divadle v
Jičíně se můžete těšit na Michala Suchánka a Aleše Hámu. Masarykovo divadlo.
27. 4. | 19:00 | 4TET, verze V., již téměř 16 let udivuje diváky svými
neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ
SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou!
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního
seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a
Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího
Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti.
Předprodej v MIC Jičín. Masarykovo divadlo.
Veškeré zmíněné informace jsou aktuální k 15. 3. 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 Kč, dosp. 45 Kč, sníž. 20 Kč
Vstupné do muzea: rod. 130 Kč, 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 17. 4. A co se tady vlastně našlo? A můžu to vidět?
od 22. 4. Tisíc vůní
Zámecká galerie:
do 14. 4. Lidé odvedle - neobvyklý výlet do světa lidí
s hendikepem
od 29. 4. Petr Heber
Komentované prohlídky:
7. 4. |17:00| Komentovaná prohlídka výstavy A co se tady 		
vlastně našlo? A můžu to vidět? , výstavou provede archeolog Jiří
Unger. Výstavní chodba muzea.
21. 4. |17:00| Vernisáž výstavy Tisíc vůní, vyýstavní chodba muzea.
28. 4. |17:00| Vernisáž výstavy Petr Heber, zámecká galerie.

církev československá husitská
Denisova 613 Jičín, tel.: +420 493 524 815
15. 4. | 18:00 | velký pátek, pobožnost, Mladějov.
16. 4. | 18:00 | Bílá sobota, pobožnost, Husův sbor Jičín.
17. 4. | 8:30 | Bohoslužba na Hod Boží velikonoční, Husův sbor Jičín.
17. 4. | 10:30 | Bohoslužba na Hod Boží velikonoční, Dolní Bousov.
19. 4. |13:30| bohoslužba, Vysoké Veselí.

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. 4. |20:00| SERGIO DÍAZ DE ROJAS (PERU), klavírní koncert mladého
pianisty a skladatele, kterého osud zavál z Peru až do Jičína.
8. 4. |20:00| MY SISTER GRENADINE (D), Berlínská “freak folk” kapela se
zhudebněnými básněmi a osobitou atmosférou.
15. 4. |18:00, 20:30| MOSKVA - DAČNOJE - DARIA GOSTEVA (RU),
komorní dokumentární loutkové představení ruské scénografky v rámci
projektu NOVÁ SÍŤ ZA UKRAJINU. Představení pojednává o podivném domě
pod smrky kousek za Moskvou.
30. 4. |13:00| ČARODĚNÍ, magický svět čarodějných bytostí v areálu barokní
památky. Komponovaná akce pro celou rodinu s výpravnou hrou, dílnami,
divadly a koncerty.
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.

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH
A SLABOZRAKÝCH, Oblastní pobočka Jičín, kontaktní
osoba: Ing. Lucie Čurdová tel.: 773 793 036, jicin-odbocka@
sons.cz, Vrchlického 823, Jičín, 2. patro, kancelář 209
Úřední hodiny: po 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:00

6., 13., 20., 27., 4. |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.
4. 4. |14:00| hudební odpoledne, zahraje nám náš člen pan Filsak.
Klubovna SONS ČR, z. s., Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
6. 4. |14:00| Spokojený domov, péče, která přijede za vámi
(terénní sociální služba). Své služby a pomoc představí paní Tereza Mrázková. Klubovna SONS ČR, z. s., Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
7. 4. |10:00| Lidé odvedle, zavítáme do Regionálního muzea v Jičíně na
výstavu znázorňující neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Sraz
před budovou Klubovny ve Vrchlického ulici 823, Jičín. Odchod v 9.30.
11. 4. |14:00| Klubová káva a povídání, Klubovna SONS ČR, z. s.,
Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
12. 4. |15:00| koncert, přidáme se k pravidelnému hraní našeho člena pana
Miroslava Filsaka v Restauraci u Mlejnků. Sraz před budovou Klubovny.
14. 4. |10:00| Tvůrčí vyrábění pod vedením Romany Kučerové,
klubovna SONS ČR, z. s., Vrchlického ulice 823, Jičín.
20. 4. |14:00| Beseda Červeného kříže, klubovna SONS ČR,
z. s., Vrchlického ulice 823, Jičín. 3. patro, číslo dveří 309.
25. 4. |14:00| Hraní společenských her, klubovna SONS ČR, z. s.,
Vrchlického ulice 823, Jičín, 3. patro, číslo dveří 309.
26. 4. |17:30| hudební podvečer v kavárně amos, sraz před budovou
Klubovny ve Vrchlického ulici 823, Jičín. Společný odchod v 17 hodin.
28. 4. |10:00| Celodenní výlet do Východočeského muzea
v Pardubicích, komentovaná prohlídka v archeologické expozici Proti
proudu času.

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
GRAFICKÉ LISTY JANA KUBELY, výstava je přístupná v půjčovní době
knihovny do 30. 4.
GALERIE VÁCLAVA ČTVRTKA
JIČÍN, výtvarné práce dětí MŠ Fügnerova v rámci projektu Ukaž mi moje
město.
GALERIE FREE TIME
VINYLOVÉ DESKY, stručná historie, srovnání, zajímavosti, kvíz. Výstava je
přístupná v otevírací době hudebního oddělení a klubu Free Time.
5. 4. |14:15-14:45| ANGLIČTINA VE FREE TIME, konverzace a deskové hry
s rodilou mluvčí, ve spolupráci s jazykovou školou AJAK Jičín.
6. 4. EVA FRANCOVÁ: CO NOVÉHO VE SVATOJÁNU, představení nové
knihy Kolčava spojené s autogramiádou. Pobočka Nové Město.
7. 4. |15:00| MĚSTEČKO KYBERNETOV, pro rodiče dětí v rámci projektu
S knížkou do života.
7. 4. |15:00| NA VLNÁCH S PETREM VOLDÁNEM: UŠIMA, OČIMA
I SRDCEM KOLEM SVĚTA, beseda se zkušeným novinářem, zahraničním
zpravodajem, rozhlasovým i televizním reportérem, autorem knihy.
8. 4. |8:00-11:30| JAK NA CHYTRÝ TELEFON, tříhodinový seminář
pro seniory 65+.
13. 4. |13:00| JARNÍ WORKSHOP PRO DĚTI: KOHOUTEK A SLEPIČKA,
příspěvek na materiál 20 Kč.
14. 4. |10:00 a 15:00| S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART),
zveme všechny rodiče s jejich ratolestmi na slavnostní předávání
průkazek našim nejmenším čtenářům. Termín je třeba rezervovat předem.
21., 22. 4. pro ZŠ a MŠ RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE,
přednáška nprap. Aleše Brendla z Policie ČR.
26. 4. |18:00| MALOPOLSKO - HORY, DOLY, ŠVEJK I ZELÍ,
přednáška jičínského cestovatele Pavla Chluma.
27. 4. |14:00| WORKSHOP NEJENOM PRO DÁMY: ŠITÁ KRAJKA,
příspěvek na materiál 20 Kč. Pobočka Nové Město.
30. 4. ČARODĚJNICKÁ DÍLNA ČTENÍ, celodenní workshop s Mgr. Petrou
Bubeníčkovou Ph.D., nutné přihlášení.
POČÍTAČOVÉ KURZY (NEJEN) PRO SENIORY pokračují!
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

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, 506 01 Jičín,
tel.: 732 858 380, 732 927 926, www.mpcr.cz
3. 4. Historický 74. pěší pluk v Jičíně,
10:15 Pochod zúčastněných Husovou ulicí před kostel sv. Jakuba
10:30 Kostel sv. Jakuba – co jsme dosáhli za rok činnosti
10:45 Řazení jednotek před kostelem, čestné salvy, odchod jednotek
k bývalým kasárnám IR74
11:00 Krátký proslov u kasáren
11:30 Zahájení manévrů v zámeckém parku
Manévrů se může účastnit i široká veřejnost a zkusit se postavit do tvaru
8. 4. Základní kolo soutěže Zlatý list, soutěž pro předem
přihlášené dětské kolektivy.

židovská 100
Židovská 100, 506 01 Jičín,
tel. 605 584 664, e-mail: recepce@zidovska100jicin.cz,
www.zidovska100jicin.cz
27. 4. | 18:00 | Duchovní svět a fantazie v pojetí J. R. R. Tolkiena,
Jak vznikl Pán prstenů? Z jakých zdrojů čerpal Tolkien inspiraci ke svému
dílu? Proč říká, že Středozem nevymyslel, ale objevil? Může člověk fantazií
vstoupit do duchovního světa? Těmito otázkami Vás provede přednášející
prof. Pavel Hošek, Ph.D., vedoucí katedry religionistiky na ETF UK. K poutavé přednášce Vás zve Židovská 100 a Česká křesťanská akademie. Vstupné
dobrovolné.

biograf český ráj
17. listopadu 47, 506 01 Jičín, www.biografjicin.cz,
miskovsky@kzmj.cz, groh@kzmj.cz
3. 4. |15:00| Na kouzelném paloučku - hosté JŮ a HELE, těší se na vás
tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák
Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi
Jů a Hele.
5. 4. |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 mně 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!
26. 4. |19:00| Lenka a Václav Špillarovi: SENEGAL, většina z nás ví
o Senegalu jen málo. Snad jen to, že v jeho hlavním městě Dakaru končívala slavná ralley Paříž – Dakar a považuje proto tuto západoafrickou zemi za nezajímavou.
Aktuální program biografu naleznete na www.kzmj.cz

