
Čas Pondělí 8. 11. 2021
9:00 –14:00 Zahajovací konference k Týdnu vzdělávání dospělých 

v Královéhradeckém kraji 2021 
Pořádá: Centrum investic, rozvoje a inovací, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, Úřad práce ČR – krajská pobočka HK

13:00 –13:30 Knihovny jako centra vzdělávání 
Knihovny v Královéhradeckém kraji se aktivně zabývají vzděláváním 
všech věkových skupin. Prezentace představí šíři aktivit a témat,  
které knihovny připravují. 
Pořádá: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

14:00 –15:00 Kariérové poradenství a osobní rozvoj 
Poznej sám sebe, své aktuální pracovní možnosti a formulujte reálné 
dlouhodobé cíle a podpořte jejich dosažení. 
Pořádá: Ing. Petra Michaličková, lektor Centra andragogiky, s.r.o.

17:00 –18:00 Studium po dosažení 26 let
Přednášející vás seznámí s podmínkami, na základě kterých je možné 
studovat SŠ, VOŠ, VŠ či učiliště, pokud jste již dosáhli věku 26 let. 
Zodpoví vám otázky týkající se platby zdravotního a sociálního 
pojištění, podpory v nezaměstnanosti a vyživovací povinnosti rodičů. 
Seznámí vás také s výhodami kombinované formy studia.
Pořádá: Občanské poradenské středisko, o. p. s. Náchod

Čas Úterý 9. 11. 2021
9:00-10:00 

11:00-12:00 
Pojďte dál… Pro-Charitu s.r.o. 
V naší online exkurzi navštívíte integrační sociální podnik  
Pro-Charitu s.r.o., kde Vám představíme náš silný tým, pestrou škálu 
činností a místo pro nové nápady. 
Pořádá: Pro-Charitu s.r.o.

10:00 –11:00 Řidiči, chodci, nebuďte obětí ani viníkem! 
Představení preventivních aktivit v dopravě pro cyklisty, řidiče i chodce. 
Pořádá: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

13:00 –14:00 Tablet versus čtečka 
Ukážeme si výhody a nevýhody čtečky a tabletu, jaký je mezi nimi 
rozdíl a pro co je vhodné je použít. Možnost dotazů online. 
Pořádá: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

14:00 –15:00 Bezpečné nakupování po internetu
V rámci přednášky zazní praktické rady ohledně nákupu 
na facebookových stránkách, nákupu použitého zboží,  
vrácení peněz za nevhodné zboží a mnoho dalšího.
Pořádá: Občanské poradenské středisko, o. p. s. Náchod

15:00 –16:00 Národní soustava kvalifikací – cesta k uznané kvalifikaci 
a kvalifikovanému zaměstnanci 
Chcete se seznámit s NSK, jakožto efektivním nástrojem umožňujícím 
pracovníkům uznání jejich skutečných dovedností, firmám pak nový 
způsob získávání odborníků? 
Pořádá: Národní pedagogický institut ČR, projekt UpSkilling

16:00 –17:00 Hodina anglického jazyka online pro mírně pokročilé 
Pořádá: SVČ Déčko Náchod

17:00 –18:00 Chraňte své bezpečí na internetu 
Chcete znát nástrahy on-line světa a dozvědět se, jak se ochránit 
a zabezpečit své internetové prostředí? Víte, jakou za sebou 
zanecháváte digitální stopu? 
Pořádá: PCstorm s.r.o.

Čas Středa 10. 11. 2021
8:00 –11:30 Vzdělávání školských pracovníků 

Ukážeme Vám, v jakých možných vzdělávacích programech  
se u nás můžete vzdělávat. 
Pořádá: Školské zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

8:30 –09:15 Pilates 
Pomalé protažení i posílení celého těla, zaměřeno na správné držení těla.  
Online přenos bude pouze v případě zákazu konání prezenčních aktivit. 
Pořádá: lektorka Mgr. Dagmar Bursová,  
Dům dětí a mládeže Hradec Králové

09:00 –15:00 Pracovní příležitosti v ARGO-HYTOS s.r.o.
Představení společnosti, volné pracovní pozice, benefity společnosti.
Prezentace ve smyčce. Možnost dotazů přes chat.
Pořádá: ARGO-HYTOS s.r.o

12:00 –13:30 První pomoc pro pracovníky v sociálních službách 
Zaměření na nejčastější situace, se kterými se mohou setkat.  
Součástí je i praktický nácvik. 
Pořádá: KUSTOD s.r.o.

13:00 –14:00 Jak najít práci i přes zdravotní omezení 
Pojďte s námi přemýšlet o hledání práce. Podělíme se s Vámi o to,  
co funguje našim klientům. Pomáháme jim již více jak 10 let. 
Pořádá: Aspekt z.s.

14:00 –15:30 První pomoc pro chůvy v mateřských školách  
a dětských skupinách  
Zaměření na nejčastější situace, se kterými se mohou chůvy setkat. 
Součástí je i praktický nácvik. 
Pořádá: KUSTOD s.r.o.

14:00 –15:00 Nabídka poradenských služeb úřadu práce pro širokou veřejnost 
Odborné kariérové poradenství od základní školy až po důchod. 
Nechte si představit služby související se změnou kariéry,  
odhalením osobního potenciálu či rekvalifikacemi. 
Pořádá: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Hradci Králové

16:30 –18:30 Jak na přírodní zahradu 
Dozvíte se, jak vybudovat a udržovat přírodní zahradu bez postřiků, 
chemických hnojiv a rašeliny, jaké prvky jsou vhodné pro děti 
nebo jaké zvolit rostliny. Prezentace zahradní terapeutky a lektorky 
Mgr. p. Formánkové je plná fotografií a ukázek. 
Online přenos bude pouze v případě zákazu konání prezenčních aktivit. 
Pořádá: Sdružení SPLAV, z.s.

17:00 –18:00 Burza otázek a odpovědí 
Informace o možnostech studia cizích jazyků ve škole 
Pořádá: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 

Čas Čtvrtek 11. 11. 2021
14:00 –15:00 Nákupy bez rizik 

Přednáška je zaměřená na problematiku týkající se spotřebitelství. 
Pořádá: Občanské poradenské středisko, o.p.s. Jičín

15:00 –17:00 Rozvíjení komunikačních dovedností v dětství a v dospělosti 
Důležité je nejen to, co říkáme, ale i jakým způsobem. Jednotlivé 
prvky komunikace, jejich využívání u sebe, pozorování u dětí 
i ostatních. To jsou témata semináře. 
Pořádá: Mgr. Martina Černá

17:00 –18:00 Co nabízí Google Aplikace 
Využívejte snadno dostupné online nástroje a seznamte se  
s jejich používáním. Osvojte si způsoby online spolupráce,  
které můžete využívat nejen s rodinou ale i kolegy. 
Pořádá: PCstorm s.r.o.

18:00 –19:00 Pražský orloj a Hradec Králové 
Jak je propojena historie Pražského orloje  
s geniálními rodáky z Hradce Králové. 
Pořádá: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

19:00 –20:00 Jak a proč tělo používat, jak předcházet bolestem 
Jak bolestem ulevit, co vše pohyb ovlivňuje. Odpovědi na dotazy. 
Pořádá: Pop Art Fitness

Čas Pátek 12. 11. 2021
11:00 –12:00 Kariérové poradenství a osobní rozvoj 

Poznej sám sebe, své aktuální pracovní možnosti  
a formuluj reálné dlouhodobé cíle a podpoř jejich dosažení. 
Pořádá: Ing. Petra Michaličková, lektor Centra andragogiky, s.r.o.

16:00 –17:00 Proč je důležité pečovat o sebe při péči o ostatní 
Téma sebepéče a její důležitosti při pečování o jinou osobu, ať už 
dospělou či dítě. Jak tuto péči sladit se svými potřebami, jak hledat 
energii na pečování a kdy už je dobré vyhledat odbornou pomoc. 
Pořádá: Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

Další zajímavá videa ke shlédnutí na

www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz
kde také naleznete aktualizaci  a změny programu.
Videa poskytnuta následujícími institucemi: 
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L. 
ZPA Smart Energy a.s. 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
Občanské poradenské středisko, o.p.s., Občanská poradna Náchod 
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. 
Místní akční skupina Stolové hory, z.s. 
Fakulta informatiky a managementu UHK 
Projekt Destigmatizace, iniciativa Na rovinu 
Barbora Klenčíková 
Obchodní akademie, Střední odborná škola  
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa

on-line program
Jednotlivé akce-webináře spustíte v reálném čase na  

www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz 
kde také naleznete aktualizaci  a změny programu.

14:00 –15:00 Peníze dobrým sluhou, ale zlým pánem 
Přednáška je zaměřena  
na problematiku finanční gramotnosti, 
osobního rozpočtu a dluhů. 
Pořádá: Občanské poradenské středisko, o.p.s.

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, 
Jičín, 3. patro IPS

15:00 –16:00 Výroba svíček 
Ukázka výroby svíček –motaných, litých, … 
Pořádá:  
Spolek Dobrá mysl

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, 
Jičín, 3. patro IPS

16:00 –18:00 Jak v dnešní době získat  
a udržet vnitřní klid aneb  
Jak najít sám sebe  
Přednáška s besedou pro všechny, kteří si 
uvědomují, že odpovědnost za svůj život 
mají jen oni sami. 
Pořádá: Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Regionální 
muzeum 
a galerie v Jičíně, 
Valdštejnovo 
nám. 1, Jičín, 
přednášková 
místnost v přízemí

17:00 –18:00 Komentovaná prohlídka výstavy 
„Vladimír Silovský“ 
Kurátorka výstavy Mgr. Jana Schlesingerová 
seznámí návštěvníky s životem a dílem 
libáňského rodáka, grafika, ilustrátora 
a pedagoga Vladimíra Silovského.  
Vladimír Silovský v letech 1911–1913 
studoval na Uměleckoprůmyslové škole 
v Záhřebu a dále do roku 1917  
na Akademii výtvarných umění v Praze 
u profesora Maxe Švabinského.  
Pořádá: Regionální muzeum  
a galerie v Jičíně

Regionální 
muzeum 
a galerie v Jičíně, 
Valdštejnovo 
nám. 1, Jičín, 
prostory galerie

Čas Pátek 12. 11. 2021 Místo konání

8:00 –10:00 Příklady táhnou aneb  
naše děti nás napodobují 
Přijďte s dětmi na kreativní workshop, kde 
můžete společně strávit čas a vyzkoušet 
různé dovednosti (háčkování, pletení, práce 
se dřevem, pletení z pedigu…). 
Pořádá: Rodinné centrum Kapička, z.s.

Rodinné 
centrum Kapička, 
17. listopadu 1074, 
Jičín, budova KB –
zadní vchod

8:00 –17:00 Procházka po knihovně 
Přijďte si s námi projít všechna oddělení 
knihovny a seznámit se službami, které 
poskytujeme. 
Pořádá: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna 
Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, Jičín

9:00 –11:00 Advent – vlna a papír 
Workshop zaměřený na adaptaci 
a komunikaci v neznámém prostředí, 
schopnosti pracovat podle daných pokynů. 
Jak jste na tom s manuální zručností 
a jemnou motorikou? Na tuto otázku odpoví 
vaše výrobky. Potřebný materiál zajištěn. 
Pořádá: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna 
Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, Jičín

17:00 –18:00 Pracovní nástroje včelaře 
Co vše včelař potřebuje ke své práci? To vše 
zjistíte v dílně. Ukázka pracovních pomůcek, 
seznámení se se složením včelího úlu. 
Objednávejte se předem na tel. 773 492 018 
či e-mailu info@spolek-dobra-mysl.cz. 
Pořádá: Spolek Dobrá mysl

Spolek Dobrá Mysl, 
Nádražní 253, 
Železnice

ÚČAST ZDARMA
8.– 12. 11. 2021
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nově také online

 www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz

PROGRAM JIČÍNKontakt: Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Kontaktní osoby:
Jitka Kynychová, tel. 950 122 346
jitka.kynychova@uradprace.cz

Iva Matoušová, DiS., tel. 950 122 367
iva.matousova@uradprace.cz 

Mgr. Radana Jakubcová, tel. 950 122 349
radana.jakubcova@uradprace.cz



Čas Pondělí 8. 11. 2021 Místo konání

8:00 –10:00 
10:30 –12:30

Kurz svařování CO2 a plamen 
Žáci naší školy budou provádět praktickou 
výuku danou metodou.  
Bude je možno vidět přímo při svařování, 
prohlédnout si svářečskou dílnu. 
Pořádá: 
Zemědělská akademie a Gymnázium 
Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace

Dílny školy, 
Kotykova alej 128, 
Lázně Bělohrad

8:00 –17:00 Procházka po knihovně 
Přijďte si s námi projít všechna oddělení 
knihovny a seznámit se službami, 
které poskytujeme. 
Pořádá: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna 
Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, Jičín

9:00 –12:00 Ukázkové hodiny  
výroby zákusků a pečiva  
v cukrářských a pekařských dílnách  
SŠGS v Nové Pace 
Pořádá: Střední škola  
gastronomie a služeb, Nová Paka

Cukrářské 
a pekařské dílny 
SŠGS, Havlova 403, 
Nová Paka

16:00 –17:30 Malý výtvarník 
Výtvarná dílna pro děti ve věku 3–7 let. 
Ve výtvarných dílnách vedeme děti 
k samostatnosti, k práci v kolektivu, 
především ale ke kreativitě.  
Je zde důležitý spíše prožitek z tvorby než 
samotný výsledek.  
Pomocí výtvarné činnosti podporujeme 
vytváření vztahu k lidem, přírodě a kráse, 
rozvíjíme motoriku a komunikaci  
(kolektivní práce). 
Pořádá: Rodinné centrum Kapička, z.s.

Rodinné 
centrum Kapička, 
17. listopadu 1074, 
Jičín, budova KB –
zadní vchod

17:00 –19:00 Večerní malba/kresba 
Pro středoškoláky a dospělé,  
kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit  
ve výtvarném řemesle, jako je kresba,  
malba a grafika a další techniky známé 
i méně známé. 
Pořádá: K-klub – středisko volného času

K-klub –  
středisko volného 
času, budova 
Valdštejnovo 
nám. 2, vchod 
z ulice Smiřických

Čas Úterý 9. 11. 2021 Místo konání

8:00 –10:00 
10:30 –12:30

Kurz svařování CO2 a plamen 
Žáci naší školy budou provádět praktickou 
výuku danou metodou.  
Bude je možno vidět přímo při svařování, 
prohlédnout si svářečskou dílnu. 
Pořádá: Zemědělská akademie 
a Gymnázium Hořice –střední škola a vyšší 
odborná škola, příspěvková organizace

Dílny školy, 
Kotykova alej 128, 
Lázně Bělohrad 

8:00 –9:30 Počítačový kurz 
Ukážeme Vám, jak vypadají počítačové 
kurzy v knihovně. Zaměříme se na základní 
práci s počítačem, soubory, adresáři, 
internetem 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 
Pořádá: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna 
Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, Jičín

9:00 –10:00 Prezentace Armády ČR  
s možností uplatnění 
Podání informací k přímému náboru za 
vojáka z povolání, náboru aktivních záloh 
(AZ) a dobrovolného vojenského cvičení 
(DVC), informace ke studiu na střední 
a vysoké vojenské škole. 
Pořádá: Armáda ČR  
(Rekrutační pracoviště Hradec Králové)

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

9:00 –11:30 Praktická ukázka diagnostiky a ovládání 
zemědělské a automobilové techniky 
Ve spolupráci s našimi partnery proběhne 
ukázka obsluhy a diagnostiky zemědělské 
a automobilové techniky. Prezentace 
seznámí žáky s výukovou technikou 
a představí žákům obory s VL Opravář 
zemědělské techniky, Automechanik, 
Řidič osobní a nákladní dopravy, Operátor 
silničních strojů a obory s maturitní 
zkouškou Operátor silniční dopravy 
a Technik silniční 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. 
Pořádá: Střední škola technická a řemeslná 
Nový Bydžov

Základní škola 
Husova,  
Husova 170, Jičín, 
školní dvůr

9:00 –12:00 Ukázkové hodiny  
výroby zákusků a pečiva  
v cukrářských a pekařských dílnách  
SŠGS v Nové Pace 
Pořádá: Střední škola gastronomie a služeb, 
Nová Paka

Cukrářské 
a pekařské dílny 
SŠGS, Havlova 403, 
Nová Paka

10:00 –12:00 Rizika začínajícího podnikatele 
Pořádá: Soukromá střední škola 
podnikatelská –ALTMAN, s.r.o.

SPoŠkA, s.r.o.,  
Na Tobolce 389, 
Jičín

10:00 –17:00 Procházka po knihovně 
Přijďte si s námi projít všechna oddělení 
knihovny a seznámit se službami,  
které poskytujeme. 
Pořádá: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna 
Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, Jičín

11:00 –12:30 Poznej Evropu ze všech úhlů aneb  
Jak je to s prací, studiem 
a dobrovolnictvím v cizině? 
Chystáte se do EU pracovat, studovat, jako 
au-pair či dobrovolník nebo na brigádu? 
Poradíme vám, jak na to. 
Pořádá: EURES, EUROCENTRUM,  
Dům zahraniční spolupráce

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

13:00 –15:00 Tablet versus čtečka 
Ukážeme si výhody a nevýhody čtečky 
a tabletu, jaký je mezi nimi rozdíl  
a pro co je vhodné je použít. 
Pořádá: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna 
Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, Jičín

15:00 –16:00 Příběhy kamenů Českého ráje 
Přednáška se týká minerálů a hornin, které 
jsou součástí nádherné přírody v Českém 
ráji. Dozvíte se, kdy a jak vznikaly, kde 
se můžete podívat na ty nejzajímavější 
a k čemu byly a jsou využívány. Seznámíte 
se i s některými fosiliemi. 
Pořádá: Muzeum Přírody Český ráj –
přednášející Ing. Marcela Šanderová

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

16:00 –17:00 Reenactment a jeho role  
v dnešní společnosti. A jeho potřeba pro 
udržení kulturního dědictví regionu. 
Povídání o historických rekonstrukcích 
nejen v České republice. 
Pořádá: Klub vojenské historie Jičín –
přednášející Mgr. Petr Lazurko

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

17:30 –19:30 Večerní malba/kresba 
Pro středoškoláky a dospělé, kteří se chtějí 
naučit nebo zdokonalit ve výtvarném 
řemesle, jako je kresba, malba a grafika 
a další techniky známé i méně známé. 
Pořádá: K-klub – středisko volného času

K-klub – středisko 
volného 
času, budova 
Valdštejnovo 
nám. 2, vchod 
z ulice Smiřických

Čas Středa 10. 11. 2021 Místo konání

8:00 –10:00 
10:30 –12:30

Kurz svařování CO2 a plamen 
Žáci naší školy budou provádět praktickou 
výuku danou metodou. Bude je možno 
vidět přímo při svařování, prohlédnout si 
svářečskou dílnu. 
Pořádá: Zemědělská akademie 
a Gymnázium Hořice –střední škola a vyšší 
odborná škola, příspěvková organizace

Dílny školy, 
Kotykova alej 128, 
Lázně Bělohrad

8:00 –15:00 Procházka po knihovně 
Přijďte si s námi projít všechna oddělení 
knihovny a seznámit se službami,  
které poskytujeme. 
Pořádá: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna 
Václava Čtvrtka, 
Denisova 400, Jičín

8:30 –11:30 Vzdělávání školských pracovníků 
Ukážeme Vám, v jakých možných 
vzdělávacích programech se u nás můžete 
vzdělávat. 
Pořádá: Drahoslava Ženatá, Školské 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

ŠZ DVPP KHK, 
pracoviště Jičín, 
Železnická 460, 
Jičín

8:30 –12:00 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
v Nové Pace 
Většina z nás prodělá ve svém životě úraz, 
má v rodině osobu blízkou, která může mít 
dlouhodobý handicap nebo je dlouhodobě 
nemocná. Nabízíme pomůcky (vozíky, 
postele, ale i drobnosti), díky kterým lze 
toto období zvládnout. Zkušený pracovník 
pomůcky představí, poradí zájemcům. 
Některé pomůcky lze na místě vyzkoušet. 
Těšíme se na Vás. 
Pořádá: Život bez bariér, z.ú.

Život bez bariér, 
Opolského 165, 
budova č.3,  
Nová Paka

9:00 –12:00 Ukázkové hodiny práce se dřevem 
v truhlářských dílnách  
SŠGS v Lázních Bělohradě 
Pořádá: Střední škola  
gastronomie a služeb, Nová Paka

Truhlářské dílny 
SŠGS,  
L. Mašínové 368, 
Lázně Bělohrad

9:00 –12:00 Ukázkové hodiny práce s textilem 
v krejčovské dílně SŠGS v Nové Pace 
Pořádá: Střední škola  
gastronomie a služeb, Nová Paka

Krejčovské dílny 
SŠGS, Masarykovo 
nám. 2, Nová Paka

9:00 –10:00 Ptáci našich zahrad a na krmítku 
Cílem přednášky je seznámit zájemce 
s ptáky našich zahrad a s tím, jak jim 
můžeme pomáhat. Přednáška bude 
doprovázená promítáním fotografií.  
Na místě bude možno získat zatím poslední 
knihu autora přednášek „Ptáci nejen 
Českého ráje“. Jde o fotografický atlas.  
Jeho součástí je CD s hlasy  
vybraných druhů ptáků. 
Pořádá: RNDr. Zdeněk Mrkáček

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

10:00 –11:00 Jak a proč ptáci zpívají 
Účelem přednášky je seznámit posluchače 
se zpěvem a dalšími hlasy našich druhů 
ptáků. Přednáška bude doprovázená 
nahrávkami autora. Na místě bude 
možno získat zatím poslední knihu autora 
přednášek „Ptáci nejen Českého ráje“.  
Jde o fotografický atlas. Jeho součástí  
je CD s hlasy vybraných druhů ptáků. 
Pořádá: RNDr. Zdeněk Mrkáček

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

11:00 –11:45 Uplatnění v komerčních  
bezpečnostních službách 
Informace o akreditovaném vzdělávání 
v oborech Strážný, Pracovník dohledového 
centra a Detektiv koncipient. 
Pořádá: Akreditované školící zařízení  
Bc. Josef Ježek

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

13:00 –15:00 Jak připravit podnikatelský záměr? 
Jednoduše a rychle. 
Dozvíte se, jak rychle připravit 
podnikatelský záměr, který Vám pomůže 
v začátcích podnikání. 
Pořádá: Technologické centrum  
Hradec Králové

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

15:00 –16:00 Nahlédnutí do světa včel 
Objevte skrytý život v úlu.  
Povídání o životě včel, výrobě medu,  
využití včelích produktů, … 
Pořádá: Spolek Dobrá mysl

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

15:00 –17:00 Příklady táhnou aneb  
naše děti nás napodobují 
Přijďte s dětmi na kreativní workshop, kde 
můžete společně strávit čas a vyzkoušet 
různé dovednosti (háčkování, pletení, práce 
se dřevem, pletení z pedigu…). 
Pořádá: Rodinné centrum Kapička, z.s.

Rodinné 
centrum Kapička, 
17. listopadu 1074, 
Jičín, budova KB –
zadní vchod

16:30 –18:30 Keramika 15+ 
Keramická hlína, různé techniky,  
kreativita, inspirace, fantazie. Od 15 let. 
Pořádá:  
K-klub – středisko volného času

K-klub stř. volného 
času, budova 
Valdštejnovo 
nám. 2, vchod 
z ulice Smiřických

Čas Čtvrtek 11. 11. 2021 Místo konání

8:00 –10:00 Osvěta zrakového postižení  
Hry pro nevidomé, hlasové pexeso,  
hmatové pexeso, reliéfní knihy,  
slepecký stroj, zvuková střelba. 
Pořádá: Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, Jičín 
3. patro IPS

9:00 –12:00 Ukázkové hodiny práce se dřevem 
v truhlářských dílnách SŠGS  
v Lázních Bělohradě 
Pořádá: SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka

Truhlářské dílny 
SŠGS,  
L. Mašínové 368, 
Lázně Bělohrad

9:00 –12:00 Ukázkové hodiny práce s textilem 
v krejčovské dílně SŠGS v Nové Pace 
Pořádá: Střední škola  
gastronomie a služeb, Nová Paka

Krejčovské dílny 
SŠGS, Masarykovo 
nám. 2, Nová Paka

9:00 –18:00 AJdeTo! 
Ukázka práce klientů sociálně terapeutických 
dílen AJdeTo! v Ateliéru TAKY TU! s možností 
si některé z činností vyzkoušet. 
Pořádá: Apropo Jičín, o.p.s. – 
Sociálně terapeutické dílny AJdeTo!

Ateliér TAKY TU!, 
Fügnerova 193, 
Jičín

10:00 –11:30 Praktická ukázka masné výroby 
Ve spolupráci s naším smluvním partnerem 
MASO Jičín bude probíhat ukázková hodina 
zpracování masa a výroby masných produktů 
s ochutnávkou. Prezentace seznámí žáky 
s typickým průběhem výukové hodiny 
a představí 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. 
Pořádá: Střední škola  
technická a řemeslná Nový Bydžov

ÚP ČR – Kontaktní 
pracoviště Jičín, 
Havlíčkova 56, 
Jičín, 3. patro IPS

Program TVD pro Jičín 
8.–12. listopadu 2021

Realizace akcí bude záviset na aktuálních epidemických opatřeních.


