
 

PONDĚLÍ 6. 11. 2017

 

Čas

  

Název akce                                                                    

  

Pořádá   

  

Místo konání

 

8:00 – 17:00

 

Den otevřených dveří.

  

Možnost provést zájemce po knihovně. 
Představení knihovny a jejich služeb.

 

Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně

 

Knihovna Václava 

Čtvrtka, 

 

Denisova 400, 
506 01 Jičín

 

8:00 – 17:00

 

High Technology a digitalizace 3D 
objektů. Hodiny budou orientovány na 
skenování plastik, jejich úpravou na 
FreeFormModelingu

 

a 3D tisku nebo 
obrábění na robotickém rameni. 
Účastníci si mohou naskenovat 
drobnější předměty nebo vlastní obličej 
pro zpracování.

 

Střední průmyslová 
škola kamenická 

 

a sochařská Hořice

 

Laboratoře Střední 
průmyslové školy 
kamenické 

 

a sochařské, 
Husova 675, 

 

508 01 Hořice

 

9:00 – 15:00

 

Den otevřených dveří. Nahlédnutí do 
zařízení, možnost konzultace. V

 

případě 
zájmu je možné zúčastnit se přednášky 
Společné vzdělávání ve škole. Zájem lze 
předem ohlásit na e-mail: 
kuncova@cvkhk.cz

 

Školské zařízení pro 
další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 
Královéhradeckého 
kraje v Jičíně

 

4. ZŠ Jičín, 
Železnická

 

460, 
506 01 Jičín

 

9:00 – 10:00

Rekvalifikační kurzy pro bezpečnostní 
služby. Potřebujete kvalifikaci na 
strážného, detektiva, pracovníka 
dohledového centra, obsluhu motorové 
pily, sekačky nebo dřevorubce? 
Pak jste tu správně.

Akreditované školicí 
středisko, 
Bc. Josef Ježek

Městský úřad Jičín, 
Žižkovo náměstí 
18, 506 01 Jičín, 
zasedací místnost 
v přízemí

10:00 – 12:00

Osvěta zrakového postižení. 
Vyzkoušení si chůze s bílou holí, ukázka 
psaní Braillova písma na slepeckém 
stroji, nácvik podpisu pomocí šablonky, 
simulační brýle, zvětšovací lupy.

Sjednocená 
organizace 
nevidomých a 
slabozrakých ČR, 
z. s., Oblastní 
odbočka Jičín

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

14:00 – 15:00

Přijímací pohovor hrou. Jak se připravit 
tak, aby přijímací pohovor byl hrou, ne 
stresem. Jak co nejlépe uplatnit své 
schopnosti, dovednosti, praxi. 
Konkrétní rady a příklady.

Centrum 
andragogiky, s.r.o. 

Úřad práce ČR, 

Havlíčkova 56,

506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v 1. patře

14:00 – 15:30

Crossgolf. Nenáročná aktivita na 
čerstvém vzduchu. Ukázky správného 
držení hole, trénování odpalů a 
spousta zábavy.

K-klub

Matějkovo hřiště 

„Matěják“, 

Javůrkova louka, 

506 01 Jičín

15:00 – 16:00

Bezpečnost chodců, cyklistů vzhledem 
k podzimnímu a zimnímu období. 
Význam barevného oblečení, reflexních 
prvků a brzdná dráha vozidel.

BESIP

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 

506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

Program TVD pro Jičín
6. - 10. 11. 2017

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16:00 – 17:00

 

Dluhy kam se podíváš. Posluchači se 
v rámci přednášky dozví nejnovější 
informace o možnostech řešení dluhů i 
s ohledem na situaci v

 

regionu Jičínsko 
a novelizaci příslušných zákonů. Zjistí, 
jaké existují možnosti pro řešení 
dluhové situace a vyzkouší si také co 
dělat, aby se do výše zmíněných 
problémů nedostali.

 

Občanská poradna 
Jičín

 

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

 

17:00 – 18:00

 

Dospělácká kytara. Pro začátečníky i 
mírně hrající, pro ty, kterým stojí kytary 
v koutě a mají chuť se naučit anebo si 
vzpomenout.

 

K-klub

 

K-klub středisko 

volného času, 

Smiřických 2, 

 

506 01 Jičín

 

17:00 – 18:30

 

Aktivní muzikoterapeutická relaxace –

 

bubnovací kruh. Bubnování, rozvíjení 
rytmického cítění, uvolnění a 
sebevyjádření skrze hru na jednoduché 
hudební nástroje (djembe, koncovky, 
perkuse, tibetské misky,…), aktivní 
muzikoterapeutická relaxace. Společné 
zvučení otevírá prostor pro pocit vnitřní 
radosti a sounáležitost.

 

Duhová medicína, 
z.s.

 

Duhová medicína, 

z.s., B. Němcové 

133 (objekt 

bývalých 

městských lázní), 

 

506 01 Jičín

 

17:15 – 18:15

 

Břišní tance. Zábavný tanec, který 
účinně působí na rozvoj motoriky a 
pohybové koordinace.

 

K-klub

 

K-klub středisko 

volného času, 

Smiřických 2, 

 

506 01 Jičín

 

18:00 – 19:00

 

Joga. Yaengar joga. Tradiční joga dle 
védské filosofie.

 

K-klub

 

K-klub středisko 

volného času, 

Valdštejnovo 

 

nám. 99, 

 

506 01 Jičín

 

19:00 – 20:00

 

Zdravotní cvičení s

 

prvky jogy.

 

K-klub

 

K-klub středisko 

volného času, 

Smiřických 2, 

506 01 Jičín

 

ÚTERÝ 7. 11. 2017

 

Čas

 

Název akce

 

Pořádá  

 

Místo konání

 

8:00 – 12:00
Den otevřených dveří v dílnách školy. 
Ukázka výuky žáků v oboru Opravář 
zemědělských strojů a Obráběč kovů.

Střední odborné 
učiliště Lázně 
Bělohrad

Dílny SOU, 

Kotykova alej 128, 

507 81 Lázně 

Bělohrad

10:00 Rizika začínajícího podnikatele. 
Založení, vznik a činnost OSVČ a 
obchodní společnosti.

Soukromá střední 
škola podnikatelská -

ALTMAN, s.r.o. 

Soukromá střední 

škola 

podnikatelská -

ALTMAN, s.r.o.,

Na Tobolce 389, 

506 01 Jičín

10:00 – 11:30

Studuj, cestuj, pracuj v EU. Chystáte se 
do EU pracovat, studovat, jako au-pair 
či dobrovolník nebo na brigádu? 
Poradíme vám, jak na to.

EURES a 
Eurocentrum Hradec 
Králové

Úřad práce ČR, 

Havlíčkova 56, 

506 01 Jičín,

3. patro IPS

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

10:00 – 12:00

 

Praktická ukázka diagnostiky a 
ovládání zemědělské a automobilové 
techniky.

 

Ve spolupráci s

 

našimi 
smluvními partnery proběhne ukázka 
obsluhy a diagnostiky chyb zemědělské 
a automobilové techniky. Prezentace 
seznámí žáky s

 

typickým průběhem 
výukové hodiny a představí žákům 
obory Opravář zemědělské techniky, 
Automechanik,

 

Řidič osobní a nákladní 
dopravy v současné podobě, tj. 
v podobě, kdy se obsluha a ovládání 
blíží spíše programování. Akce je 
plánována především pro žáky 9. tříd, 
samozřejmě vítáme i zájemce ze stran 
veřejnosti, neboť vyučení v

 

oborech 
nabízíme i dospělým v rámci dalšího 
vzdělávání a studia jednotlivých 
předmětů. S

 

programem dalšího 
vzdělávání můžeme seznámit i zájemce 
o vzdělání v

 

jiných oborech 
vyučovaných na naší střední škole.

 

Střední škola 
technická a 
řemeslná Nový 
Bydžov

 

2. ZŠ Jičín, Husova 

170, 506 01 Jičín

 

10:00 – 17:00

 

Den otevřených dveří. Možnost provést 
zájemce po knihovně. Představení 
knihovny a jejich služeb.

 

Knihovna Václava 
Čtvrtka v

 

Jičíně

 

Knihovna Václava 

Čtvrtka, 

 

Denisova 400, 

 

506 01 Jičín

 

12:00 – 17:00

 

Ukázka vypůjčení e-knih, práce se 
čtečkou e-knih a tabletem. Seznámíme 
vás s

 

výpůjčkami e-knih, s

 

pojmem 
elektronická kniha, jejími formáty, jak si 
e-knihy půjčit a jak je číst. Ukážeme 
vám, jak se pracuje s

 

elektronickými 
čtečkami eReading a tabletem.

 

Knihovna Václava 
Čtvrtka v

 

Jičíně

 

Knihovna Václava 

Čtvrtka, hudební 

oddělení, Denisova 

400, 506 01 Jičín

 

14:00 – 15:00

 

Být či nebýt PĚSTOUNEM?

 

Přemýšlíte o 
pěstounské péči? Nevíte, co všechno 
pro to musíte udělat? Zajímá vás, v

 

čem 
je taková péče odlišná od péče o vlastní 
děti? Přijďte a nezdráhejte se zeptat na 
cokoliv, co vás o této problematice 
zajímá.

 

Oblastní charita 
Trutnov – MAJÁK – 
Centrum náhradní 
rodinné péče

 

Úřad práce ČR, 

Havlíčkova 56, 

 

506 01 Jičín, 

 

3. patro IPS

 

15:00 – 16:30

 

To jsou blechy psí, ty na člověka 
nejdou. Rozmluva o problematice 
vnějších parazitů psů, koček a jiných 
zvířat.

 

Veterina Alciellë, 
MVDr. Lenka 
Čepková

 

Úřad práce ČR, 

Havlíčkova 56, 

 

506 01 Jičín, 

 

3. patro IPS

 
16:30 – 17:30

Pozůstatky války 1866 –

 

co nám po 
válce zůstalo a co zůstane po nás? 
Promítání s

 

živým komentářem 
seznamuje s

 

důvody vzniku památek a 
jejich ochranou od roku 1866 až do 
současnosti. Vztah veřejnosti 
k památkám, vandalismus, zajímavé 
konkrétní příklady z našeho blízkého i 
vzdálenějšího okolí.

Muzeum přírody 
Český ráj z.s.

Úřad práce ČR, 

Havlíčkova 56, 

 

506 01 Jičín, 

3. patro IPS

 

 
  

 

 

17:00 – 19:00

 

Jen šťastný rodič může vychovat 
šťastné dítě. Přednáška s

 

besedou. 
Pokud chcete něco změnit u svého 
dítěte, zamyslete se, zda to není něco,

 
co byste měli změnit u sebe.

 

Otevřené zahrady 
Jičínska z. s.

 

Přednášková 

místnost jičínského 

zámku, muzejní 

nádvoří, 

Valdštejnovo 

náměstí 1, 506 01 

Jičín

 

16:30 – 18:30
 

Keramika pro dospělé. Pozvání na 
ukázkovou hodinu.

 

K-klub
 

K-klub středisko 

volného času, 

Smiřických 2, 
 

506 01 Jičín
 

17:00 – 18:00  

a 

18:00 – 19:00  

Angličtina na dovolenou. Pozvání na 
ukázkovou hodinu angličtiny pro úplné 
začátečníky zaměřenou přímo na cestu 
na dovolenou. 

K-klub 

K-klub středisko 

volného času, 

Smiřických 2,  

506 01 Jičín 

18:00 – 19:00
 

Dospělácká kytara. Pro začátečníky i 

mírně hrající, pro ty, kterým stojí kytary 

v koutě a mají chuť se naučit anebo si 

vzpomenout. 

 K-klub
 

K-klub středisko 

volného času, 

Smiřických 2, 

 

506 01 Jičín

 

18:00 – 19:30

 Taneční divadlo pro dospělé. Pozvání 
na ukázkovou hodinu současného 
tanečního divadla. Čas pro to jen „být 
ponořeni“ a zůstat sami sebou.

 
K-klub

 K-klub středisko 

volného času, 

Smiřických 2, 

506 01 Jičín

 

STŘEDA 8. 11. 2017

 

Čas

  

Název akce                                                                    

  

Pořádá   

  

Místo konání

 

8:00 – 12:00

 

Den otevřených dveří v

 

dílnách školy. 
Ukázka výuky žáků v

 

oboru Opravář 
zemědělských strojů a Obráběč kovů.

 

Střední odborné 
učiliště Lázně 
Bělohrad

 Dílny SOU, 

Kotykova alej 128, 

 

507 81 Lázně 

Bělohrad

 

8:00 – 16:00

 

Den otevřených dveří. Možnost provést 
zájemce po knihovně. Představení 
knihovny a jejich služeb.

 

Knihovna Václava 
Čtvrtka v

 

Jičíně

 

Knihovna Václava 

Čtvrtka, 

 

Denisova 400, 

 

506 01

 

Jičín

 

8:30 – 12:00

 

Pojďte s

 

námi do lesa.

 

Pojďte všichni s 
námi (s dětmi i bez) na vycházku do 
lesa. Pojďte s

 

námi vnímat svět 
dětskýma očima, kdy les je plný 
inspirace, skřítků a kouzelných bytostí. 
Pojďte se přesvědčit o tom, že děti si 
umějí hrát i bez hraček. Pojďte 
přičichnout k

 

lesní pedagogice, hrát si 
s blátem, pozorovat přírodu. Pojďte!

 

Mateřské centrum 
Kapička, z.s.

 

MC Kapička, 17. 

listopadu 1074, 

506 01 Jičín, 

budova KB –

 

vchod 

zezadu

 

 
 

 
 

  

 

17:00 – 18:00

Přednáška Ignác Viktorin Raab. Setkání 
s kunsthistoričkou Mgr. Janou 
Schlesingerovou nad obrazy 
významného českého malíře 18. století.

Regionální muzeum 
a galerie v Jičíně

Regionální 

muzeum a galerie 

v Jičíně, 

Valdštejnovo 

náměstí 1, 

506 01 Jičín

 



10:00

 

Praktická ukázka masné výroby. 
Ve spolupráci s naším smluvním 
pracovištěm MASO Jičín bude probíhat 
ukázková hodina zpracování masa a 
výroby masných produktů 
s ochutnávkou. Prezentace seznámí 
žáky s

 

typickým průběhem výukové 
hodiny a představí žákům obor Řezník -

 

uzenář v

 

nezkreslené podobě. Akce je 
plánována především pro žáky 9. tříd, 
samozřejmě vítáme i zájemce ze stran 
veřejnosti, neboť vyučení v

 

oboru 
nabízíme i dospělým v

 

rámci dalšího 
vzdělávání a studia jednotlivých 
předmětů. S

 

programem dalšího 
vzdělávání můžeme seznámit i zájemce 
o vzdělání v

 

jiných oborech 
vyučovaných na naší střední škole.

 

Střední škola 
technická 

 

a řemeslná Nový 
Bydžov

 

Úřad práce ČR, 

Havlíčkova 56, 

 

506 01 Jičín, 

 

3. patro IPS

 

10:00 – 11:00

 

Prevence proti úrazům. Prezentace 
Marie a Josefa, že život na vozíku může 
být docela fajn, ukázka podpůrných 
drobností, které handicapovaným 
pomáhají nahradit ruce a nohy, vtipná 
forma ukázky tzv. vychytávek a 
vynálezů, které jinde neuvidíte.

 

Život bez bariér, z.ú.

 

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

 

11:00 – 12:00

 

Odborné sociální poradenství pro 
laické pečující. Pečujete o osobu 
blízkou v

 

domácím prostředí?

 

Nevíte, 
s kým se poradit, kde sehnat vhodnou 
kompenzační pomůcku, požádat o 
příspěvek, jak jednat s

 

úřady? Tak toto 
je téma určené právě vám, Jitka a Dana 
vám poradí.

 

Život bez bariér, z.ú.

 

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

 

13:00 – 14:30

 

Máte sedavé zaměstnání? A co na to 
vaše záda? Základní rady a tipy, jak 
sedět v

 

práci a nemít bolavá záda.

 

Rehabilitace Jičín 
s.r.o.

 

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

 

14:30 – 15:30

 

Využijte svého práva na preventivní 
prohlídky. Přednáška se zaměřením na 
prevenci rakoviny prsu. Její součástí je 
multimediální prezentace a nácvik 
samovyšetřování na fantomovém 
modelu, vč. diskuze.

 

Mamma HELP, z.s.

 

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

 

15:45 – 18:00

 

Základy první pomoci a resuscitace. 
Důležité je vědět jak a nebát se. S tím 
vám pomůžeme.

 

Oblastní nemocnice 
Jičín a.s.

 

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

 

17:45 – 18:45

 

Břišní tance. Zábavný tanec, který 
účinně působí na rozvoj motoriky a 
pohybové koordinace.

 

K-klub

 

K-klub středisko 

volného času, 

Valdštejnovo nám. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

99, 506 01 Jičín

 

18:00

Kreslení forem. Vyzkoušejte dynamické 
lineární kreslení. Přijďte si uvolnit ruku, 
tělo, mysl při kreslení obrazců jedním
tahem na papíře. Kreslení forem jako 
umění vedení linie (čáry) může ve svém 
celostním působení pomoci člověku 
rozvinout jeho vnitřní smysl pro pohyb 
jako živoucí základ jeho tvořivých sil. Při 
častějším cvičení je možné naučit se 
kreslit i složitější obrazce.

Mateřské centrum 
Kapička, z.s.

MC Kapička, 17. 

listopadu 1074, 

506 01 Jičín, 

budova KB – vchod 

zezadu

18:15 – 19:45

Balet pro dospělé. Pozvání na 
ukázkovou hodinu baletu. Balet 
pomáhá zpevnit a protáhnout tělo, 
dodat sebevědomí, fyzickou kondici a 
zvýraznit Vaši eleganci.

K-klub

K-klub středisko 

volného času, 

Smiřických 2, 506 

01 Jičín

ČTVRTEK 9. 11. 2017

Čas

  

Název akce                                                                    

  

Pořádá   

  

Místo konání

 

8:00 – 12:00

 

Den otevřených dveří v

 

dílnách školy. 
Ukázka výuky žáků v

 

oboru Opravář 
zemědělských strojů a Obráběč kovů.

 

Střední odborné 
učiliště Lázně 
Bělohrad

 

Dílny SOU, 

Kotykova alej 128, 

 

507 81 Lázně 

Bělohrad

 

9:00 – 10:30

 

Počítačový kurz.

 

Představení 
počítačových kurzů pořádaných 
knihovnou. Účastníci se seznámí se 
základní prací s počítačem, se soubory a 
adresáři, Internetem, e-mailem atd.

 

Na kurz je nutné se předem přihlásit 
kvůli omezenému počtu počítačových 
míst osobně v knihovně, na tel. 493 
532 833 nebo na e-mailové adrese 
schankova@knihovna.jicin.cz.

 

Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně

 

Knihovna Václava 

Čtvrtka, Denisova 

400, 506 01 Jičín

 

9:00 – 11:00

 

Zdravotní pojištění v

 

ČR. Stáže a 
pracovní příležitosti pro studenty a 
handicapované ve VZP. Měření 
tělesných hodnot. Obecné informace o 
zdravotním pojištění se zaměřením na 
problematiku odvodů, pojištění při 
cestě do zahraničí, lázně, ztrátu 
průkazu, atd. Seznámení s

 

Trainee a 
Handicap programy, které představují 
pracovní příležitosti pro studenty, 
absolventy i zdravotně znevýhodněné, 
kteří chtějí získat praxi a zkušenosti 
v největší zdravotní pojišťovně. V

 

rámci 
přednášky můžete využít přístroje k 
měření tělesných hodnot.

 

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České 
republiky

 

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

 

13:00 – 14:00

 

Prezentace možností studia na 
vojenských školách, možností 
uplatnění ve služebním poměru vojáka 
z povolání a možností uplatnění 
v jednotkách Aktivní zálohy. 
Neformální beseda o možnostech 
uplatnění v

 

Armádě České republiky 
s pracovníkem Rekrutačního pracoviště.

 

Armáda České 
republiky, 
Rekrutační 
pracoviště Pardubice

 

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

       

Podnikatelský záměr - příprava 
podnikatelského plánu metodou Lean 
Canvas. Workshop má za cíl seznámit 
účastníky se základními postupy 

 
 

 
 

14:00 – 16:00

metodiky Lean Startup, která 
významným způsobem snižuje riziko 
neúspěchu projektů. Účastníci si během 
workshopu na vlastních projektech 
vyzkouší vyplnit Lean Canvas – 
zjednodušený business model na jedné 
A4, který odkryje hlavní rizika projektů 
a definuje postupy, jimiž budou rizika 
snižována či eliminována.

TECHNOLOGICKÉ 
CENTRUM Hradec 
Králové, o.p.s.

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

16:00 – 17:00

Alternativní cesty ke zlepšení dětí 
s ADHD, ADD, trénink mozku. 
Řešení psychosomatických příčin. 
Využití alternativních metod – EEG 
biofeedback, techniky emoční svobody, 
efektivní metody učení, 
elektroakupunktura.

Veselá poradna, 
Mgr. Jitka 
Stoklasová Veselá

Městský úřad Jičín, 

Žižkovo náměstí 

18, 506 01 Jičín, 

zasedací místnost 

v přízemí

17:00 – 18:00

a 

18:10 – 19:40

Joga. Yaengar joga. Tradiční joga dle 
védské filosofie.

K-klub

K-klub středisko 

volného času, 

Valdštejnovo nám. 

99, 506 01 Jičín

PÁTEK 10. 11. 2017

Čas Název akce                                                                    Pořádá   Místo konání

8:00 – 17:00
Den otevřených dveří. Možnost provést 
zájemce po knihovně. Představení 
knihovny a jejich služeb.

Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně

Knihovna Václava 
Čtvrtka, Denisova 
400, 506 01 Jičín

16:00 – 17:30

 

Zdravotní cvičení s

 

prvky jogy.

 

K-klub

 

K-klub středisko 
volného času, 
Smiřických 2, 

 

506 01 Jičín

 

Kontaktní osoby:

 

Jitka Kynychová

 

jitka.kynychova@jc.mpsv.cz

 

tel.: 950

 

122

 

346

 
 

Iva Matoušová, DiS.

 

iva.matousova@jc.mpsv.cz

 

tel.: 950

 

122 367

 
 

Mgr. Radana Jakubcová

 

radana.jakubcova@jc.mpsv.cz

 

tel.: 950

 

122

 

349

 
 

Změna programu vyhrazena, aktuálně vždy na www.kr-kralovehradecky.cz.
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