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PONDĚLÍ 7.11.
ČAS AKCE MÍSTO KONÁNÍ

8:00 – 17:00
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – Den otevřených dveří. 
Možnost provést zájemce po knihovně. Představení knihovny a jejich služeb.

Knihovna Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, 506 01 Jičín

15:00 – 16:30

Občanská poradna Jičín – Šance jít dál aneb občanská poradna pomáhá obětem 
trestných činů. Během přednášky budou posluchači seznámeni se základními tématy pro-
blematiky poradenství obětem trestných činů, ale budou také seznámeni s obvyklými postupy 
policie, soudů a dalších institucí řešících tuto problematiku v souvislosti s uplatňováním práv 
obětí. Přednáška je určena nejen pro posluchače, kteří mají osobní zkušenost s tímto tématem, 
ale i pro širokou veřejnost, protože kdykoliv se Vám může stát, že se stanete obětí nebo svědkem 
trestného činu, a je důležité znát svá práva a vědět, co Vás čeká a na co máte právo.

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

17:00 – 18:00
K-klub – Kytara pro dospělé. Pro začátečníky i mírně hrající, pro ty, kterým stojí kytary 
v koutě a mají chuť se naučit anebo si vzpomenout.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

17:00 – 18:30
K-klub – Keramika pro dospělé. 

Pozvání na ukázkovou hodinu.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

17:45 – 18:45
K-klub – Břišní tance. 
Výuka základních tanečních pohybů, jejich kombinace a jednoduché sestavy.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

18:00 – 19:00
K-klub – Jóga. 
Yaengar jóga, Tradiční jóga dle védské fi losofi e.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

ÚTERÝ 8.11.
ČAS AKCE MÍSTO KONÁNÍ

7:30 – 13:00
Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad – Kurz svařování: plamen + CO2. 

Zájemci budou sledovat průběh kurzu svařování prováděný žáky SOU, s bezpečnostních 
důvodů budou pouze přihlížet.

Dílny SOU - svařovna, 
Kotykova alej 128, 
507 81 Lázně Bělohrad

9:00 – 14:00

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradecké-
ho kraje v Jičíně – Den otevřených dveří a nabídka účasti na VP 401 105 Proč dítě 
zlobí; lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová, garant: Bc. Eva Kuncová Přihlášky do 1.11. 
na e-mail kuncova@cvkhk.cz, heslo: Týden vzdělávání

Příčiny problémů v chování dítěte - vliv rodinné výchovy, citové strádání dítěte a zásady ci-
tového uspokojení, vliv školního a mimoškolního prostředí. Typy osobnosti dítěte podle dr. 
Raida. Vliv životosprávy na chování dítěte. Příčiny a projevy ADHD. Orientační test. Jak před-
cházet výchovným problémům - informovanost rodičů a pedagogů, ochota respektovat nové 
poznatky, vyrovnaná osobnost pedagoga s objektivním vnímáním dítěte.

4.ZŠ Jičín, 
Železnická 460, 
506 01 Jičín

10:00 
Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s.r.o.– Rizika začínajícího podnikatele. 
Založení, vznik a činnost OSVČ a obchodní společnosti.

Soukromá střední škola 
podnikatelská - ALTMAN, s.r.o., 
Na Tobolce 389, 506 01 Jičín

10:00

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov – 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 vzdě-
lání v jiných oborech vyučovaných na naší střední škole. 

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

10:00 – 17:00
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – Den otevřených dveří. 

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

Knihovna Václava Čtvrtka,
Denisova 400, 506 01 Jičín

14:30 – 16:00

Technologické centrum Hradec Králové – Prezentace koučinku a individuálního 
poradenství. V rámci lekce bude prezentován postup při absolvování podnikatelského 
koučinku a individuálního poradenství. Účastníci se také seznámí s praktickými příklady. 
Možnost individuálních konzultací podnikatelských záměrů.

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

16:00 – 17:00
Muzeum přírody Český ráj – Tradice a novinky v Muzeu přírody Český ráj. Prezenta-
ce s živým komentářem, nabídka možností práce pro přírodu, činnost v zájmových kroužcích, 
exkurze do přírody i historie pro každého.

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

17:00 – 18:00
Centrum Duhová cesta – Mohendžodáro – tantra jóga pro ženy. Tajemné, uzdravující, 
staroindické rituální cvičení pro ženy každého věku. Historie a současnost ženského hnutí Mo-
hendžodáro, co přináší Mohendžodáro do života ženy?, krátké  prožitkové cvičení pro zúčastněné.

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

17:30 – 18:30
K-klub – Kytara pro dospělé. Pro začátečníky i mírně hrající, pro ty, kterým stojí kytary 
v koutě a mají chuť se naučit anebo si vzpomenout.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

17:30 – 19:30
K-klub – Keramika pro dospělé. 
Pozvání na ukázkovou hodinu.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

STŘEDA 9.11.
ČAS AKCE MÍSTO KONÁNÍ

7:30 – 13:00
Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad – Kurz svařování: plamen + CO2. 
Zájemci budou sledovat průběh kurzu svařování prováděný žáky SOU, s bezpečnostních 
důvodů budou pouze přihlížet.

Dílny SOU - svařovna, Kotykova 
alej 128, 507 81 Lázně Bělohrad

8:00 – 16:00
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – Den otevřených dveří. 
Možnost provést zájemce po knihovně. Představení knihovny a jejich služeb.

Knihovna Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, 506 01 Jičín

8:00 a 10:00 Seco GROUP a.s. – Den otevřených dveří. 
Montáž žacích malotraktorů. Ukázka montáže na výrobní lince od počátku až po fi nální výrobek.

Seco GROUP a.s., 
Jungmannova  11, 506 01 Jičín

9:00 – 10:00

Mgr. Jitka Stoklasová Veselá – Metody z oboru speciální pedagogiky, psychotera-
pie a neuroterapie. Vysvětlení a přehled metod, s kterými pracuji.

Percepční a motorická cvičení v rámci reedukace poruch učení a chování, prevence, nápra-
va a odstranění jejich příčin v oboru Speciální pedagogiky.

Zlepšování školní výkonnosti dětí.

Testování pomocí Vzdělávací Kineziologie.

Řešení psychických a psychosomatických potíží u dětí  a dospělých v oboru Psychoterapie(EFT).

Mapa mozku, nápravné tréninky v oboru Neuroterapie(EEG BFB, QEEG).

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

12:00 – 16:00
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně - Ukázka vypůjčení e-knih, práce se čtečkou e-knih 
a tabletem. Představení výpůjček e-knih, pojmu elektronická kniha, její formáty, jak si e-knihy 
půjčit a jak je číst. Ukázka práce se čtečkami elektronických knih eReading a tabletem.

Knihovna Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, 
506 01 Jičín

14:30 – 15:30
Mamma HELP z.s - Prevence ca prsu „Využijte svého práva na preventivní prohlídky“. 
Multimediální prezentace a nácvik samo vyšetřování na fantomovém modelu, včetně krátké disku-
ze. Přehled o výskytu karcinomu prsu v ČR, informace o způsobech léčby a prevence a další.

Úřad práce ČR, 
Havlíčkova 56, 506 01 Jičín, 
3. patro IPS

ČAS AKCE MÍSTO KONÁNÍ

16:00 – 17:00

Oblastní charita Jičín, Dobrovolnické centrum. 

Seznámení se službami Oblastní charity Jičín a dobrovolnickými projekty v sociální oblasti 
a nemocnici. Představení charitativních sbírek, možnosti pomoci lidem v nouzi.
Jak mohou dobrovolníci pomoci mně a mé rodině? Jak mohu pomáhat já? Co mi může dobro-
volnictví přinést? Jaké jsou možnosti dobrovolnictví a co vše obnáší? Na tyto otázky a mnohé 
další Vám zodpoví koordinátorka dobrovolníků.

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

17:00 -18:00
Pedagogická a kineziologická poradna, Mgr. Iva Lüftnerová – Pedagogické 
a kineziologické poradenství. 
Představení činnosti a postupů práce pedagogické a kineziologické poradny.

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

15:30 – 19:30
K-klub – Šití pro dospělé. 

Šití jehlou či strojem nejen věcí pro radost a užitek, ale i na sebe.

K-klub středisko volného času, 
Valdštejnovo nám. 99, 
506 01 Jičín

17:45 – 18:45
K-klub – Břišní tance. 
Výuka základních tanečních pohybů, jejich kombinace a jednoduché sestavy.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

ČTVRTEK 10.11.
ČAS AKCE: MÍSTO KONÁNÍ

7:30 – 13:00
Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad - Kurz svařování: plamen + CO2. 
Zájemci budou sledovat průběh kurzu svařování prováděný žáky SOU, s bezpečnostních 
důvodů budou pouze přihlížet.

Dílny SOU - svařovna, 
Kotykova alej 128, 
507 81 Lázně Bělohrad

9:00 – 10:30

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – oddělení pro dospělé čtenáře – 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 adrese schankova@knihovna.jicin.cz.

Knihovna Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, 
506 01 Jičín

10:00 – 11:00
Okresní správa sociálního zabezpečení, Vladimíra Šuková 
–  Začínající podnikatelé ve vazbě na sociální pojištění a jejich povinnosti.

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

10:00-11:00
15:00-16:00

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov – prezentace vzdělávacího 

a kulturního centra Klášter Broumov – den otevřených dveří. Co nového nabízíme? 
Jaká je vize a fi losofi e našich kurzů a v čem se chceme rozvíjet? Prohlídka revitalizovaných 
prostor a ubytování v Domě Hostů.

Klášter Broumov, 
Klášterní 1, 
550 01 Broumov

10:00 – 11:00

EURES, Kateřina Křikavová – Za zkušenostmi do zahraničí (studium, práce, 

dobrovolnictví). 

Kam vyjet na letní brigádu? Jaké jsou žádané profese? Jak vycestovat jako dobrovolník? 

A mnoho dalších informací týkajících se studia, práce, dobrovolnictví v zemích EU. 

Úřad práce ČR, 
Havlíčkova 56, 
506 01 Jičín, 
3. patro IPS

13:30 – 15:00
Veterina Alciellë, MVDr. Lenka Čepková, Co byste měli vědět, než pořídíte zvíře. 

Na co myslet při koupi domácího mazlíčka, jak s ním zacházet a jak se k němu chovat.

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

15:00 – 16:30
Regionální muzeum a galerie Jičín, Mgr. Petra Zíková – Zahradní jezírko – místo 
pro přírodu. Jak postavit a udržovat okrasné i koupací jezírko, které rostliny vysadit, kteří 
živočichové v něm naleznou domov.

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

16:30 – 17:30

Oblastní charita Trutnov, MAJÁK – Centrum náhradní rodinné péče - „Být či nebýt 
. . . PĚSTOUNEM?“ Přemýšlíte o náhradním rodičovství? Nevíte, co všechno se pod pojmem 
náhradní rodinná péče skrývá, jaké jsou její formy, kdo se může stát náhradním rodičem 
a jak se tím změní život celé rodiny? A jaké děti vlastně potřebují náhradního tátu a mámu? 
Přijďte se zeptat na vše, co vás o této problematice zajímá.  

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

16:00 – 18:00

Mateřské centrum Kapička – Hračky a pomůcky pro rozvoj dětí. Pro všestranný roz-
voj dětí se snažíme vybírat vhodné pomůcky, hračky a knížky, které stimulují dětský rozvoj 

a pomáhají utvářet nové dovednosti dětí. Jaké jsou vhodné a jaké si můžeme vyrobit sami? 
Těší se na Vás Bc. Ilona Dynterová.

Mateřské centrum Kapička, 
17. listopadu 1074, 
506 01 Jičín, 
budova KB, vchod zezadu

16:00 – 18:00
K-klub – Kytara pro dospělé. Pro začátečníky i mírně hrající, pro ty, kterým stojí kytary 
v koutě a mají chuť se naučit anebo si vzpomenout.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

17:00 – 19:00
K-klub – Večerní kresba. Pro starší a dospělé, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit 

ve výtvarném řemesle jako je kresba, malba a grafi ka.

K-klub středisko volného času, 
Smiřických 2, 506 01 Jičín

PÁTEK 11.11.
ČAS AKCE: MÍSTO KONÁNÍ

8:00 – 17:00
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – Den otevřených dveří. 

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

Knihovna Václava Čtvrtka, 

Denisova 400, 506 01 Jičín

STŘEDA 9.11.

Kontaktní osoby:
Mgr. Radana Jakubcová Iva Matoušová, DiS. 

radana.jakubcova@jc.mpsv.cz  iva.matousova@jc.mpsv.cz

Tel.: +420 950 122 349 Tel.: +420 950 122 367

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

Týden VZDĚLÁVÁNÍ
D O S P Ě L Ý C H

7.  - 11. 11. 2016


