
sTŘEDA 8.1x, AKcE MlsTo KoNANl
8|00- 12:00 středníodborné učiliště Lážně Bělohrad - Den otevřenÝ.h dveří

vdílnách školY. Ukážka \r'íulq žáků Vobolu opravář zemědělských

strojů a obfáběč kovů,

Dílny soU, Kotykova a €j128,

507 81 Lázně Bělohrad

8:00 - 16:00 xnihovn. václava etvrtka vJlčíně -Den otevřených dveří. Možnost
píovési zájemce po knihovně, Představeni knihovny a jejich služeb.

knihovna václava etvrtka,

Denisova 4o0, 506 01Jičín

8:30 12:00 Máteřské c€ntrum Kápičká, z.s. - Poidte s námi do lesa. Pojdte
všichni s námi G dětmi i bez) na Vycházku do lesa, Pojďie s námi
Vnímat svét dětskýma očima, kdy !esje plný inspirace, skřítkú a
kouzelných bytostí, Pojdte se přesvědčit o tom, že děti si umějíhrát i

bez híaček. Pojdte přičichnout k lesn í pedagogice, hrát sis blátem,
pozoíovat přílodu, Poid'te!

Mc Kapička, 17.1istopádu 1074,

10:00 středníškola technl.ká a řemeslná Nový Bydžov- Přaktická ukázka
masnévýroby. Ve spo|uprácis naším smluvním píacovištěm MAso
Jičín bude probíhat ukázková hodina zpracovánímasa a V,/loby

masných produktů 5 ochutnáVkou. Prezeniace seznámížáky
5 typi€kým prúběhem \^iukové hodiny a představížákúm obor Řezník
, Uzenář V nezkreslené podobě. Akceje plánována především pro

žáky9. třid, samozřejmě vítáme izájemce ze stran Veřejnosli, neboť

lyL]čeníVoboíu nabhímeidospělým V íámci dalšíhoVrděláVánía
stu d ia jednotliVých předmětů. s píogramem dalšího v?dě|ávál1í

múžeme seznámit i zájemce o Vzdě|áníVjiných oborech
VyučovanÝch na naš í střední škole.

úřdd práce ČR, HáVlíčkova 56,

506 01]]čín, 3, patro lPs

10:00 - 11:00 Život b€r baliél, z.ú, - Prevenc€ proti úrazům, Prezentace Maí e a
Joseía, že život na Vozíku múže být docela fajn, ukátka podpůrných
drobností, ktelé handicapovanýnr pomáhaji náhíéd]t ruce. nohy,
Vt]pná forma ukázky trv, VychytáVek a Vynáležů, které j nde

Mě§tský úřad ]ičín, Žižkovo náměstí

18, 506 01J]čín, zas€dac í m isin ost

11:00,12:00 žlvot b€z baíiér, z ú. -odborné §ociální poradenství pro lalcké
pečul'ící PečUjete o osobu blížkou Vdomácím píostředí? Neviie,
5 kÝm se poradit, kde sehnatvhodnou kom penzačn í pomú cku,
požádar o příspěVek, jakjednat s úřady? Tak toto je téma uíčené
práVěvám, Jjtka a Dana Vám poradí.

Městský úřad ]ičín, ž žkovo náméstí

18, 506 01 ]]čín, zas€daci nristnost

13|00- 14:30 R€habilitace ličín s r.o. - Máte s€davé zaměstnání?A co na tovaše
,áda?zák|adnírady a tipy,jakseděi V prácia nemíi bolavá záda.

Městský úřad ]ičín, Žižkovo nánrěstí

18, 506 01] čín, zasedacímí5ino5t

V příz€mí

14:30 15:30 Mamma HELP, z.s. -využijte svého práVá na preventivní prohlídky.
Přednáška se zaměřením na prevencirakoviny prsu, ]ejísoučástíje
m U ltimed iá ln í prezentace a nácvik sa m owšetřoVán í na fantomoVém
modelu, Vč. disku2e,

Mésiský úřad ]ičín, žižkovo námě5tí

18, 506 01Jičin, za§edacímktnost

15:45,18:00 oblastní nemocniceJičín á.5. - zák'ady první pomo.i a í€suscitac€.
DúležiŤéje vědětjak a nebát se, s lím Vám pomůžem",

Městský úřad Jičín, žižkovo náměstí

18,506 01Jičín, zased ací m ístnost

V přizemí
'1,7:45 - 78|45 K-klub - Břišnítance. zábavný tanec, který účinně působína rozvoj

motoliky a pohybové koordinace,
k klub stř€d sko voiného času,

Valdštejnovo nánr 99, 506 01]ičín

18:00 Mateřské c€ntrum Kapičkó, z.s. - Kr€sl€nífor€m. Vyzkoušejte
dynami€ké lineárn í křeslen í, Přijdte siUVolnit ruku, tělo, myslpři
kresleníobíazcŮ jedním tahem na papíře. Kíesleníforem jako umění
Vedení|inie {čáry)může Ve svém celostním působen í pomoci člověku
rozvinoutjeho VnitřnísmysI plo pohyb jako žjvoucí základ jeho
wořivých sil. Při častějším cvičeníje možné naučit 5e kreslit i

složitějšíobíazce,

Mc Kap]čka, 17. listopadu 1074,

506 01]ičín, budova KB-Vchod

18:15 - 19:45 K-klub - Bal€t přo dospělé. Pozvání na ukázkovou hodinu ba]etu.
Balet pomáhá zpevnit a protáhnout télo, dodát sebevědomi
fyzickou kondici a ?výraZnitVaši eleganci.

k klub střed sko volného času,

sm]ř]ckých 2, 506 01Jičín

cTvRTEl( 9,11. AKcEI MÍSTO KONÁNÍ:
8:00 12:00 stř€dníodborné učiliště Lázně Bělohrad - Den otevřený.h dveří

vdflnách školY. Ukázka Výulq žáků v oboru opravář zemědělských
strojů a obráběč kovů,

Dílny sou, Kotykova alej 128,

507 81 Lázně Bělohrad


