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
po celé léto probíhají v k-klubu tábory, termíny a informace
o volných místech naleznete na www.kackojicin.cz
CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD - HVĚZDÁRNA
St, čt, pá POZOROVÁNÍ SLUNCE, začátek pozorování ve 14:00, 15:30, 17:00.
Více na www.hvezdarnajicin.cz.
St, čt, pá NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY, začátek ve 22:00 po telefonické 		
domluvě na 737 203 504. Více na www.hvezdarnajicin.cz.

Turistická chata prachov
Blata 15, 506 01 Jičín, chata.prachov@seznam.cz,
www.chata-prachov.cz, tel.: 607 175 554.

8. 7. |19:00| Totální nasazení, vypsaná fixa, vstupné 400 Kč.
22. 7. |19:00| Tlupa tlap, vyhoukaná sowa, vstupné 200 Kč.

Valdštejnovo muzeum a mincovna
Valdštejnovo nám. 114, 506 01 Jičín,
tel. 732 693 966, e-mail: kracikova@valdstejnovomuzeum.cz,
www.valdstejnovomuzeum.cz

červenec 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.
prodloužené víkendy v jičíně
www.jicin.cz
Od 17. 6. začínají v Jičíně Prodloužené víkendy. Program se koná vždy
od pátku do pondělí.
V rámci Prodloužených víkendů se můžete až do konce léta zúčastnit bohatého programu, který představuje divadelní představení, koncerty, komentované prohlídky a mnoho dalšího. Více informací najdete na webové stránce
www.jicin.cz

městské informační centrum jičín
Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín, tel.: 493 534 390
mic@jicin.org, www.jicin.cz
Otevírací doba: po - pá: 8:00 - 18:00, so, ne: 9:00-17:00

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 - ne 9:00 - 17:00

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: po - 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: po - 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: út - ne: 9:00 - 11:30, 13:00 - 16:30
do 24. 7. Jana Jarkovská - Rok na vsi, figurky z kukuřičného šustí. Prodej
dekorací z šustí a malovaných kraslic.
do 1. 9. výstava drahých kamenů a fosílií

Pravidelný program: (Vstupné do muzea 110/50 Kč)
pondělí: |10:00-12:00| setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna
v astrologickém kabinetu
středa: Vévodova stavební kancelář
čtvrtek: |9:00-17:00| Speciální ražba repliky valdštejnského
čtvttolaru
sobota: |9:00-12:00| Valdštejnovo město, komentovaná prohlídka města
s odborným průvodcem, více na www.valdstejnovomesto.cz
|19:00| Večerní prohlídka Valdštejnova muzea
a mincovny spojená s vlastnoruční ražbou pamětní mince
neděle: |9:00-17:00| Kostýmovaná neděle, netradiční komentované
prohlídky.
6. 7. Slavnost orloje, valdštejnská slavnost spojená se slavnostním
představením prvního jičínského orloje.
9. 7. |18:00| Život herce, divadlo Teenager, laureát Studentské Thálie
2020/2021 v kategorii Cena TV Prima za herecké výkony.
17. 7. Výročí slavnostního otevření muzea, netradiční komentované
prohlídky.

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. 7. |14:15 | ODPOLEDNÍ POSEZENÍ U GRILU, letní posezení v zahradních
prostorách restaurace U Mlejnků na Husově ulici v Jičíně spojené s tradičním
opékáním špekáčků.

Kulturní zařízení města jičína
Husova 206, 506 01 Jičín, tel: 493 531 568,
posta@kzmj.cz, www.kzmj.cz
2. 7. | 16:00 | Doktor ZOO a Kačaba, zábavné představení Petra Ocelíka
plné legrace a písniček pro celou rodinu. Dvorek K-klubu, ul. Smiřických.
Vstupné 50 Kč.
3. 7. | 17:00 | Dechová hudba Jaroslava Kužela, pojmenovaná po
svém zakladateli, byla založena na přelomu 80. a 90. let minulého století.
Navazuje plynule na několikagenerační tradici Kuželovy kapely z Markvartic,
která je ještě o dalších 100 let starší. Zámecká zahrada. Vstup zdarma.
9. 7. | 16:00 | Červená Karkulka Rex, originální zpracování klasické
pohádky o malé holčičce, která se vydala sama lesem s dobrůtkami za
babičkou k narozeninám. Budeme vyprávět příběh známý, avšak s přidanou
zápletkou, která mu přidává zajímavý rozměr. Dvorek K-klubu, ul. Smiřických.
Vstupné 50 Kč.
10. 7. | 17:00 | Pospy, Iggy a Anežka Čejchanová, trojice silných hlasů.
Dvojice frontmanů a jedna frontwomanka rockových stálic Liberecka.
Zámecký park, vstup zdarma.
14. 7. | 19:00 | Jičínské trojkostelí - hudba k tichu, zpívaná
i instrumentální hudba pro klid na duši. Ta co kostely zněla po staletí i ta,
která tam rozhodně patří. J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel, Ch. Gounod, A.
Dvořák, G. Fauré, H. Zimmer, P. Ulrych. Kostel sv. Ignáce. Předprodej v MIC Jičín.
16. 7. | 16:00 | O pejskovi a kočičce, známé příběhy o pečení dortu, mytí
podlahy, žížale, kterou se nedají zašít kalhoty a panence, co tence plakala.
Mistrně zdramatizované Jiřím Žákem, provázené veselými písničkami na slova
autora baví malé i velké diváky. Dvorek K-klubu, ul. Smiřických. Vstupné 50 Kč.
17. 7. | 17:00 | Portrait, stěžejní základ repertoáru tvoří skladby,
které pocházejí od členů kapely Portrait. Aranže skladeb jsou společným
dílem. Skupina se nedá zařadit do jednoho žánru. V její tvorbě se objevuje bluegrass i folk stejně jako country, a v některých případech i další styly. Zámecký
park, vstup zdarma.
23. 7. |16:00 | Nezbedná pohádka o Koblížkovi, krásná Amálka žije
v chaloupce u lesa s pracovitým Matějem, který jí jednoho dne přinese
voňavé luční kvítí. Amálka mu za to upeče koblížek. Jenomže koblížek je velký
neposeda a tak se vydá do světa. Na svých cestách potká zajíce, vlka, medvěda
i mazanou lišku. Dvorek K-klubu, ul. Smiřických. Vstupné 50 Kč.
24. 7. | 17:00 | ZprzHo, skvělá bluegrassová kapela z Jičína přinese hudební
pohodu do zámeckého parku. Zámecký park, vstup zdarma.
30. 7. | 16:00 | Tři prasátka, veselý horor pro nejmenší na motivy klasické
anglické pohádky. Kombinace maňáskového divadla a stylizované činohry.
Dvorek K-klubu, ul. Smiřických. Vstupné 50 Kč.
31. 7. | 17:00 | Honza Křížek s kapelou, Honza se svou nadupanou
kapelou představí své poslední album REVOLUCE, které vyšlo 17. září 2021.
Těšit se můžete na poctivý crossover, rap rock a také na vybrané písně
z repertoáru „Walk Choc Ice“. Hit „Rejdit“ chybět samozřejmě nebude. Zámecký
park, vstup zdarma.

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

Vstupné do galerie: rod. 100 Kč, dosp. 45 Kč, sníž. 20 Kč
Vstupné do muzea: rod. 150 Kč, dosp. 80 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:
od 1. 7. Kdo si hraje nezlobí
Zámecká galerie:
do 23. 10. Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku,
Komentované prohlídky:
8. 7. |14:00| Co se nosilo v době bronzové, zámecká galerie.
13. 7. |16:30| Komentovaná prohlídka výstavy Bohové a hrdinové
z konce doby bronzové na Jičínsku, zámecká galerie.
20. 7. |14:00| Hlína: Výroba miniaturních nádobek a hraček,
zámecká galerie.
20. 7. |16:30| Komentovaná prohlídka výstavy Bohové a hrdinové
z konce doby bronzové na Jičínsku, zámecká galerie.
23. 7. |10:00| Komentovaná prohlídka výstavy Bohové a hrdinové
z konce doby bronzové na Jičínsku pro rodiny s dětmi,
zámecká galerie.
30. 7. |14:00| Oděv a šperk doby bronzové, zámecká galerie.

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE
Sedličky, 506 01 Jičín, kastelán Jiří Vydra, tel.: +420 608 269 296
www.valdstejnskalodzie.cz, info@valdstejnskalodzie.cz
Otevírací doba kavárny: po - ne: 10:00 -18:00

1. 7. |20:00| Ptačí sněm - Děda, nenápadná hra u dubového stolu se změní
v dalekou cestu, když z kolíků na prádlo a z útržků a shluků slov vyroste hrdinský příběh. Tři dívky, hlasy, dřevo a kov.
5.-6. 7. IMPROMUSIC, dvoudenní hudební kurz zaměřen na volnou
improvizaci a na rozvoj schopností svobodného hudebního vyjádření.
8. 7. |20:00| TARA FUKI, uhrančivé duo zpívajících violoncellistek, které tvoří
Dorota Barová a Andrea Konstankiewicz-Nazir.
15. 7. |20:00| LES GARS D‘EN BAS, akustický gypsy swing česko-francouzské
partičky.
16. 7. Francouzská svatební slavnost
22. 7. |20:00| BISON ROUGE (PL), fenomenální polská zpěvačka a cellistka 		
propojující své vokální a smyčcové skladby s elektronikou.
28.-31. 7. PROART FESTIVAL 2022, mezinárodní ART_workshop festival tance,
zpěvu, herectví v Lodžii. Pořádá Spolek ProART.
O projektech Valdštenjského imaginária naleznete více na
www.valdstejnskalodzie.cz

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, 506 01 Jičín,
tel.: 732 858 380, 732 927 926, www.mpcr.cz

Otevírací doba: po - ne: 9:00 -17:00
1. 7. začátek Letního festivalu přírody v ráji, každý den
audiovizuální programy před muzeem, Letní soutěž o Prachovských
skalách a okolí pro každého.
4., 11., 18., 25. 7. |18:00| Podvečerní vycházka po stopách bojů
1866 v Jičíně, sraz u kašny na Valdštejnově náměstí, cestou budou použity historické záznamy a kresby, průvodcem je desátník jičínského pěšího
pluku č. 74 v uniformě.
9. 7. |17:00| Zbraně v Prachovském sedle, v Muzeu přírody Český ráj.
16. 7. |17:00| příběhy kamenů, v Muzeu přírody Český ráj.
23. 7. |17:00| Za zajímavostmi Prachovského sedla, sraz u Muzea
přírody Český ráj, fyzicky nenáročná vycházka po stopách, které tu
zanechali naši předkové.
30. 7. |17:00| Zvířátka a jejich domečky, v zahradě Muzea přírody.
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: 9:00 - 11:00
Pondělí: program v herně nebo na zahradě
Na pravidelný program není nutné se hlásit předem.
Další prázdninové akce:
Cesta do pohádky, Dopravní hřiště, Kapičkovská Olympiáda.
Více na www.rckapicka.cz
21. 7. |9:40| jedeme na koně, odjezd směr Jičínvěves v 9:40.
28. 7. |9:30| výlet vlakem na zrcadlovou kozu
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
4. 7. |14:00| Hraní společenských her, klubovna SONS,
Vrchlického ulice 823, Jičín.
6. 7. |13:15| Návštěva hvězdárny, sraz před klubovnou SONS.
7. 7. |13:45| návštěva kavárny u kocoura, sraz před klubovnou SONS.
9. 7. |13:00| výlet vlakem, cílem bude lokomotivní depo Turnov,
více info na 778 768 386 u pana Blažka.
11. 7. |14:00| Klubová káva a informace ze sociálně-právní
poradny, klubovna SONS.
12. 7. |18:00| Zpívání našich členů v Zámeckém parku v Jičíně
14. 7. |9:15| Návštěva Klášterního chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Nové Pace, společný odchod od klubovny, více na 778 768 386.

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
FOTOGRAFIE ZUZANY HLUŠIČKOVÉ, výstava je přístupná v půjčovní době
knihovny do 31. srpna.
GALERIE VÁCLAVA ČTVRTKA
ILUSTRÁTOŘI A KNIŽNÍ OBÁLKY, práce dětí IV. A z 2. ZŠ.
GALERIE FREE TIME
KRAJINA INSPIROVANÁ SOUČASNÝM UMĚLCEM BORISEM JIRKŮ,
výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ J. B. Foerstera, přístupná od července
do srpna v otevírací době hudebního oddělení.
1. 7. |10:00| ZDRAVOTNÍ PÉČE V JIČÍNĚ, část 1. Po stopách rodiny Kukulovy.
Procházka s PhDr. Evou Bílkovou. Sraz na Lidickém náměstí.
4. 7. |9:00-10:00| NOVÝ DOMEK PRO MYŠKU, literárně výtvarná dílna
pro předškolní děti a jejich rodiče. Vstupné 20 Kč. Zahrada knihovny.
7. 7. |9:00-11:00| ČTIPÍSKOVO klubíčko, dopoledne plné her, dílniček
a zábavy pro rodiče a děti z projektu S knížkou do života.
7. 7. |15:00-17:00| ČTIPÍSKOVO KLUBko, hravé odpoledne pro děti a rodiče z
projektu S knížkou do života II.
11. 7. |9:00-10:00| MALINOVÝ KRÁL, literárně výtvarná dílna pro předškolní
děti a jejich rodiče. Vstupné 20,- Kč. Zahrada knihovny.
18. 7. |10:00 -12:00, 13:00-15:00| ZPÁTKY V ČASE SE ČTIPÍSKEM, úniková hra
pro všechny děti, které již umí číst. Vstupné 20 Kč.
25. 7. |9:00-12:00| ZEBÍN, dramatizace regionální pověsti a poté výšlap
na Zebín. Vstupné 20Kč. Sraz v dětském oddělení.
29. 7. |10:00| ZDRAVOTNÍ PÉČE V JIČÍNĚ, část 2. Nemocnice. Procházka
s PhDr. Evou Bílkovou. Sraz na Lidickém náměstí.

festival hudba z ráje
umělecká ředitelka: Karolína Cingrošová Žmolíková
zmolikovakarolina@gmail.com
2. 7. | 21:00 | B. Smetana, prodaná nevěsta na statku, Markvartice.
10. 7. | 18:00 | tradiční letní koncert, Mladějov, kostel sv. Jiljí.
16. 7. | 19:00 | piknik s w. a. mozartem, Prachovské skály, pod věží Mnich.
23. 7. | 19:30 | hvězdné nebe nad granadou, Malá Skála, Vranov.
24. 7. | 14:00 | Václav žmolík se ptá herečky ilony svobodové,
Šolcův statek, Sobotka.

židovská 100
Židovská 100, 506 01 Jičín,
tel. 605 584 664, e-mail: recepce@zidovska100jicin.cz,
www.zidovska100jicin.cz
každé úterý |9:00-12:00| Baševiho tvořivé dílny, hravá dopoledne pro
rodiny s dětmi na dvorku židovské školy. Vstupné 40 Kč.
23. 7. | 20:00| Petra Ernyeiová trio - This is me, koncert výrazné
jazzové zpěvačky která v prosinci roku 2021 vydala spolu s kytaristou
Adamem Tvrdým a basistou Petrem Dvorským nové album písní židovských
autorů. Krásné jazzové, židovské, sefardské i muzikálové písně si můžete
vychutnat v prostorách jičínské synagogy. Vstupné 250,-Kč
Ochutnávky košer vín s hudbou:
1. 7. | 20:00| Lucie Doušová, energická harmonikářka.
8. 7. | 20:00| hudební sešlost Sacrapēs, zhudebněná poezie.
19. 7. | 20:00| Bryan Mikuláš, jedinečný hudebník a básník.
22. 7. | 20:00| Filip Pýcha, osobitý písničkář s akustickou kytarou.
29. 7. | 20:00| Magda Uhlířová, smyčkování s lidovými písněmi na violu da
gamba, zpěv, looper.

Šolcův statek s lapidáriem
a Galerií Karla Samšiňáka
Šolcova 133, Sobotka, www.solcuvstatek.cz
Otevírací doba: po - ne 9:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
Lapidárium - jiří ryba, skleněná plastika.
Galerie K. Samšiňáka - pavel rampír, letectvo v obrazech. Vernisáž proběhne
5. 7. od 14 hodin, hudební doprovod zajistí saxofonové kvarteto Josefa Žemličky.

Ateliér A JDE TO!
Fügnerova ulice 193, 506 01 Jičín
Lucie Kochmanová, mobil 735 752 825,
kochmanova@apropojicin.cz, www.apropojicin.cz
Sociálně terapeutické dílny AJdeTo! vás srdečně zvou každý
čtvrtek od 15 - 18 hodin na tvůrčí odpoledne vedené Danielou Grohovou.
Plánuje se výroba lampiónků a modrotisk, tradiční technika potisku textilií.
Rádi vás pohostíme dobrou kávou a zákuskem.

výběr z top akcí
9. 7. vinný košt | 11:00-22:00 | degustační festival vín spojený s
ochutnávkou vybraných pochutin. Zámecký park. Více na vinnykost.cz.
16. 7. | 12:00 | HOPEfest Jičín, multižánrový hudební festival v Jičíně.
Country, rock, metal a na závěr diskotéka pro všechny. Festival je věnován
malé Michalce z Jičína, a výtěžek bude použit na rehabilitaci a nákup zdravotních a ortopedických pomůcek. Matějkovo cvičiště.
16. - 17. 6. cena města jičína, tradiční motocyklové závody ulicemi Jičína.
Program a více informací naleznete na www.amk-jicin.cz.
21. - 23. 7. jinčí čin, sedmý ročník kulturně-vzdělávacího festivalu, jehož
podtitulem bude letos ÚNAVA. Bývalé nákladové nádraží, Dělnická 117.
přelom července a srpna letní kino v zámeckém parku, program
a konkrétní termíny naleznete na www.kzmj.cz

