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Jičínské spolky 
Dnešní monotématické číslo je věnováno občanským sdružením, spolkům, společnostem, komunitám i dalším 
korporacím v Jičíně. Chce ukázat pestrý kulturní život ve městě. Zajisté není přehled úplný, zveřejněny jsou jen 
spolky redakci známé. Těm, které jsme jakkoli opomenuli, se omlouváme.  
 

 
Baševi 
Občanské sdružení Baševi je nezisková organizace založená v roce 2002 v Jičíně s cílem pečovat o židovský hřbitov a 
synagogu v Jičíně. Jméno Baševi si občanské sdružení propůjčilo od Jakoba Baševiho von Treuenburg, významného 
finančníka vévody Albrechta z Valdštejna, který v Jičíně pobýval v letech 1632 až 1634. Pořádáme kulturní akce, přednášky 
a semináře zaměřené na židovskou kulturu, náboženské tradice, historii židovského národa a státu Izrael. Naší snahou je 
přispívat svojí činností ke zvýšení zájmu veřejnosti o židovské památky a tím i k rozvoji cestovního ruchu v regionu Českého 
ráje a okolí.                                  (J. Kindermann) 
 
Destiny 
se věnují modernímu tanci. Jsou jedním ze souborů KD. Patří sem ještě Jičíňáček – dětský folklorní soubor, Taneční klub, 
Karolína – country tance, loutkové divadlo Srdíčko a  J. K. Tyl  
 
EXIT (OS Fortna)  
Myšlenka založit občanské sdružení „Malé jaro“ – nyní  o.s.For-Teenager Apel (FORTNA) vznikla někdy na podzim roku 
2001. Tahdejší koordinátor Martin Kracík vnímal potřebu řešit problém volného času  dětí, které se nějakým způsobem 
vymykají ze skupiny svých vrstevníků. Po tříletém  snažení občanského sdružení se dne 13. 3. 2004 podařilo otevřít 
nízkoprahový  klub Exit. Klub má nečekaný úspěch. Průměrně ho denně navštíví asi 40 návštěvníků. Hlavní náplní klubu je 
poskytnout jim prostor pro trávení volného času a sociální služby, jako jsou krizová intervence, výchovné a vzdělávací 
služby, aktivační služby, práce s blízkými osobami klienta a zprostředkování návazné služby. 
Stránky klubu:    www.exit-klub.wz.cz.          (M. Plechatá) 
 
Fidle 
je sdružení hudebníků, které se programově zaměřuje na lidovou píseň a lidovou hudbu. Rovněž považuje za důležité 
zdůrazňovat regionální pohled na kulturu. To znamená, že si z národního pokladu lidových písní vybírá písně z našeho kraje, 
ale také že je interpretuje v místě, kde vznikly, to znamená právě na různých událostech místní kultury, vernisážích, 
konferencích a pod.,  rovněž, že spolupracuje s jinými soubory v místě či  kraji. 
Od roku 1997, kdy soubor vznikl, realizovali zpěváci a muzikanti ke stoce koncertů a jiných vystoupení v Čechách i v 
zahraničí, v  tuctu pořadů - Písničky o Jeníčkovi, Bláznivé písničky, Vánoce s Fidle, Rozvij se, rozvij, Proč bychom veselí 
nebyli, Secmazec a jiné - zaznělo v podání Fidle k půl stovce lidových písní v autorské úpravě Lenky Krausové.    
(J. K. Čeliš)   
 
Foerster PS 
Sbor byl založen před 10 lety při Lepařově gymnáziu, kde také 8 let působil. Nyní již pracuje samostatně. Repertoár sboru 
má poměrně široký záběr od skladeb renesančních až po úpravy lidových písní a muzikálových melodií. Za nejvydařenější 
koncert poslední doby považujeme zcela netradiční Večer árií a sborů  ze světových a českých oper , k jehož realizaci jsme 
přizvali profesionální operní pěvce. Vystoupení mělo vřelý ohlas i v Lomnici n. Pop. a Nové Pace. Na sobotu 4. června 
připravujeme slavnostní sborový koncert, jehož součástí  bude provedení kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek. 
Spolu s námi vystoupí i pěv. sbory Smetana, Jizeran ze Semil a Canzonneta z Letohradu. Slovem bude provázet herec Jan 
Šťastný.   (I. Hanzlová) 
 
Galerie na hrázi 
Galerie a hospoda jest kombinace jen zdánlivě nesourodá. Její životaschopnost dokazuje Petr Heber. V roce 1993  zakoupil 
barokní vodárnu na hrázi rybníka Kníže, přebudoval na galerii, posléze ve sklípku zřídil hospůdku. Ona a ještě další 
podnikatelské aktivity majitele umožní ztrátový provoz galerie.   
V hospůdce pod  věží schází se fanklub Galerie na hrázi a vymejšlí nápady. A tak k  pozoruhodným činům patří kupříkladu 
výstava dětských kreseb se sportovní tematikou, jejíž vernisáži dodal lesk olympijský vítěz Martin Doktor. Úspěch měla tu i 
výstava k devadesáti letům lezení na Prachově. a mnoho výstav dalších.. Prostor se našel i pro začínající výtvarnice. 
 
 



J. K. Tyl  
Divadelní soubor J. K. Tyl byl  založen v r.1912,bohatá pravidelná činnost ochotníků končí v roce 1970 hrou Jak se stal 
Rumcajs loupežníkem /ing.I.Matějka/. V r.1980 zásluhou nestora L.Vondráčka je obnovena činnost.V r. 1981začína 
spolupráce s mladými -Suteren a následně přichází mladí režiséři Sál, Petryšín a Krupka.Nejúspěšnější hra Slaměný klobouk 
se dočkala 25 repríz.Poslední klasická hra Taková ženská na krku byla uvedena v r.1996.Nedostatek mladých herců a 
zaneprázdnění starších vedlo k současnému útlumu,který doufám nepotrvá zase 10let.                                  (P.Krupka) 
 
JANDAN  
Plný název je JANDAN Animation galerie a nezávislé kulturní centrum. Je tu stálá prodejní výstava výtvarného ateliéru 
JANDAN -malířky J.Terlecké, pořádají se vzdělávací kurzy pro veřejnost, praktické dílny, kulturní akce, nabízí se prostor 
pro kulturní aktivity, besedy, koncerty, autorská čtení, vydáváme JANDAN News -kulturní občasník , pořádáme kulturní 
festivaly, akce pro veřejnost.  
 
Jivínský Štefan 
Jivínský Štefan byl pojmenován po známém jičínském (= jivínském) šprýmařovi, spisovatelovi Josefu Štefanu Kubínovi. 
Vznikl před 10 lety a první figurky byly uděleny v Jičínském K - klubu. Štefan se uděluje za pozoruhodný kulturní počin a to 
ve dvou kategoriích: za zásluhy toho roku a za činnost dlouhodobou. V první kategorii rozhoduje o majiteli Štefana los, 
protože si ho zaslouží všichni, kdož dělají něco pro druhé. O přiznání Štefana za zásluhy dlouhodobé rozhoduje porota. 
Počet nominací už každoročně přesahuje stovku. Hlavním smyslem už dávno nejsou dřevěné figurky, byť půvabné. Důležité 
je,, že se lidé, kteří si mají co říct, sejdou a popovídají, třeba si i dohodnou vystoupení, či spolupráci. Ale hlavně - lidé se 
dozví o mnoha bohulibých činech a  aktivitách. 
 
JMP NF 
Nadace, později NF JMP, vznikla   v roce 1991 za účelem pořádání festivalu Jičín-město pohádky, jehož cílem je rozvoj 
duchovních hodnot zejména dětí i tělesně a duševně postižených. Tyto myšlenky jsou naplňovány i na mezinárodní úrovni. 
Festival JMP představuje vždy druhý týden v září velikou událost pro Jičín a široké okolí. Město je plné dílen, divadel, 
vystoupení souborů všeho druhu. Těžiště je v tvořivé činnosti dětí, ale i dospělých. 
 
Kapička OS 
Mateřské centrum Kapička bylo založeno formou občanského sdružení v červnu 2001. Od té doby se jeho činnost rozšiřuje. 
Do května roku2004 probíhala pravidelná činnost v klubovně K klubu a nyní máme v pronájmu prostory v areálu MŠ J. Š. 
Kubína. Zde je maminkám a dětem k disposici herna, kuchyňka, tvůrčí dílna, sociální zařízení a zahrady MŠ.  
Mateřské centrum se snaží posilovat hodnoty rodiny, úlohu rodičů a mateřské role ženy ve společnosti. MC je šancí pro 
rodinu a službu rodině. MC je zapojeno do projektu Tesco – charita roku 2005 
MC získalo za rok 2005 finanční podporu z odboru sociálních služeb MěÚ Jičín. V rámci rozšiřování nabídky aktivit MC se 
připravuje projekt „Internet pro maminky na mateřské dovolené,“ který by měl usnadnit maminkám nástup do zaměstnání po 
skončení  MD a zajistit jejich počítačovou gramotnost. Rozsah činnosti a zkvalitnění služeb směřuje k získání placeného 
pracovníka, neboť se na zajištění činnosti podílejí zatím jen samí dobrovolníci.  Dopolední programy  9 – 11:30: ÚT – tvůrčí 
dílna, ST – aktivity pro rodiče s nejmenšími dětmi, ČT cvičení rodičů s dětmi a další činnosti. Dále připravujeme dopolední 
programy pro rodiče s dětmi, výlety do  okolí, přednášky.  
 (K. Kabelková) 
 
Křižánky 
Jsme nezisková organizace - občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1992 za účelem zajištění managementu 
nejohroženějších chráněných území a biotopů na okrese Jičín. Motivem byla devastace přírodní památky Křižánky, jedné z 
posledních lokalit orchideje prstnatce Fuchsova na okrese. 
Hlavní náplní činnosti je: 
ochrana přírody , ochrana historické krajiny, správní řízení a kampaně, enviromentální výchova.  
Naším cílem je znovunalezení úcty a lásky k přírodě i k sobě samému - lidské bytosti. 
 
LIS  
Literární spolek autorů Jičínska byl založen při Městské knihovně v Jičíně v roce 1990. Za dobu jeho existence vystřídalo se 
v něm 38 autorů z Jičína a okolí. Spolek vydal 5 almanachů s pracemi svých členů - prózou i poezií. Pořádá autorské čtení, 
besedy se  spisovateli či literárními odborníky. Hlavní náplní jsou tvůrčí diskuse nad tvorbou členů. 
 Autoři LISu účastní se úspěšně  rozličných literárních soutěží, publikují v celostátním i zahraničním tisku, vydávají svůj 
časopis Kobra i sbírky poezie. Z větších akcí LISu třeba jmenovat návštěvu s autorským čtením v slovenském Martině i 
uspořádání festivalu poezie Jičínské poetické jaro. 
 
Lodžie OS 
Občanské sdružení toho jména bylo založeno před devíti lety. Vzniklo z protestu, neboť jičínská radnice uvažovala zřídit tu 
zábavní park. Skupina lidí začala oživovat čestný dvůr, stavbu lodžie i přilehlé prostory. Každoročně pořádají se tu 
čarodějnice, jičínské děti si udělají figuru a pak ji jdou průvodem upálit. Velkým zážitkem je tradiční předvánoční zpívání 
koled s betlémem a svíčkovým osvětlením parku. Těžko vyjmenovat celý moderní život lodžie. Výstavy, dílny, zapojení do 
JMP, koncerty, Svatojánská noc, pouštění horkovzdušných balónů, dobrovolnické tábory … . V parku před lodžií byla 
otevřena naučná stezka s názvy vzácných stromů.  
 



Prochoroviny 
vycházejí už 8 roků jako autorské noviny. Vše od napsání, přes zalomení, vytištění a distribuci dělá jediný člověk - proChor. 
Noviny píšou o kultuře v Jičíně a okolí. Mají svou literární přílohu, kde publikuje vydavatel i autoři Jičínska. Vznikly z 
protestu ve chvíli, kdy okresní plátky odmítaly některé kritické  články.Mají řádnou registraci na ministerstvu kultury. 
Prochoroviny jsou distribuovány zdarma do schránky abonentům. Jsou k disposici na internetu, kde mají své čtenáře ve třech 
světadílech (tedy i v Austrálii a USA). Internetové schránky  http://start.jicin.cz/prochoroviny  . 
 
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
Sdružení založeno Mgr. Evou Greškovou v  září 1996, sdružení funguje již 8 let. 
Členové: 70 dospělých členů + 40 různě handicapovaných dětí (tělesně, mentálně, kombinovaně, smyslově, autismus,..) z 
Jičínska. Členem se může stát kdokoli, kdo má postižené dítě, či dobrovolník, který nám chce pomáhat v organizaci našich 
akcí. Posláním naší organizace je sdružovat rodiny, které mají děti s postižením, pomáhat jim překonat jednotlivé fáze 
přijmutí daného osudu. Společně pak usilovat o zlepšení stavu postiženého dítěte, pomáhat rozvíjet jeho pohybové schopnosti 
(rehabilitace, hipoterapie, plavání), rozvíjet jeho komunikační možnosti(logopedie, chirofonetika), pomáhat rozvíjet hrubou a 
jemnou motoriku, rozvíjet sociální cítění. Cílem je příprava dětí s postižením na život v komunitě. Spolupracujeme s 
odborníky- SPC, PPP, lékaři, učiteli,sociálními pracovnicemi ..  Pomáháme nejen dětem, ale i jejich rodinám. Pořádáme 
přednášky, pracovní dílny, společné víkendové akce, aby  se jejich rodiny vzájemně poznaly, matky si předávaly zkušenosti, 
společně se  bavily. Zároveň se snažíme o činnosti našeho sdružení informovat prostřednictvím tisku veřejnost. Účastníme se 
s dětmi na společných akcích (např. festival Jičín město pohádky, divadla pro děti,.), organizujeme Den dětí, benefiční 
koncerty a jiné akce. Snažíme se o osamostanění dětí - v rámci jejich možností a pomoci rodičům děti umístit do škol, či 
jiných zařízení, aniž by  ztratily kontakt s rodinou. Významnou úlohu hraje i pomoc rodičům unaveným péčí- péče o pečující.  
Bližší na www.swpmp.jicin.unas.cz                              (J.Dolejší) 
 
Smetana  PS 
PS znamená pěvecký sbor. Jeden ze dvou v Jičíně. Ač smíšený, převaha žen je tu výrazná, muži stále chybí. I tak je sbor pod 
vedením Jarky Komárkové vysoce aktivní.  Každoročně  se zapojuje do festivalu JMP, na který vždy chystá nový program, 
přizpůsobený tématu ročníku. Těm, kdož by podlehli myšlence, že sbor sklouzává k příliš populárnímu a tedy levnějšímu  
žánru dal sbor loni jednoznačnou odpověď. Nastudoval  Hniličkovu Missa jazz a s orchestrem Gustava Broma ji předvedl 
v chrámu svatého Jakuba. Koncert byl jedním z nejsilnějších zážitků loňského pohádkového festivalu. 
 
SOPMJ 
Spolek občanů a přátel města Jičína -založen 3.7.1990 v Jičíně.  Spolek „pravých“patriotů města Jičína usiluje o uchování 
historické materie  a duchu města,o racionální rozvoj města harmonickou koexistencí nového se starým, o ekonomický rozvoj 
při respektování movitého a duchovního odkazu historie města.Naším motem -bořit pojem MY-občané ONI- radní, 
zastupitelé.Zvolení zastupitelé a hlavně radní se nestávají po zvolení těmi, co již všemu rozumí a vše znají. Jejich zvolení na 
pouze 4 roky neznamená, že celé období nebudou komunikovat se svými voliči.“Zvolili jste nás, teď to za Vás rozhodneme 
„Oni mají povinnost nás vyhledávat,diskutovat s námi a zajímat se stále o naše mínění, neboť stále je něco nového a mínění 
veřejnosti -občanů je to nejdůležitější. Spolek proto usiluje o stálý dialog se zvolenými zástupci, případně těmto průběžně 
tlumočí názory patriotů na dění v Jičíně a to reálně  a ne jen řečmi a kritikou u piva v hospodě, žel, což je u nás častější.  
(P. Krupka) 
 
Srdíčko 
Historie LS Srdíčko se datuje od r. 1952, kdy oficiálně zahájilo svou činnost v budově poštovního úřadu v Jičíně. Základem 
se stalo zakoupení scény, kulis a 14 loutek a tech. vybavení bývalého Uměleckého loutkového divadla Josefa Koláře. (Bratra 
Emila Koláře, který téměř do smrti v Srdíčku hrál a kterého jistě pamatuješ). Hrály se klasické pohádky, ale i např. Jiráskova 
Lucerna. V r. 1959 se Srdíčko přestěhovalo do svépomocně zbudovaných prostor v Sokolovně, kde sídlí dosud. Hrálo se do r. 
1983, kdy bylo pro hygienické a požární nedostatky uzavřeno a soubor se přestěhoval s provizorní scénou do malého sálu 
KD. Původní prostory byly znovu otevřeny r. 1993, kdy starosta města J. Liška předal Kašpárkovi klíč od nově 
zrekonstruovaného divadélka.  
    Soubor hraje pravidelně každou druhou sobotu od 14 a 16 hodin (v sobotu 16.4. jsme ukončili letošní sezonu hrou 
Kašpárek doktorem), znovu zahájíme při festivalu JMP, pravidelně pak v polovině října. Zájezdy pořádáme do okolí - 
Vrbice, letní tábory, Studeňany, ... z těch významnějších Benátky nad Jizerou, Libáň, Bzenec a italské Trento. 
   V současnosti máme kolem 20 členů, hrajeme 6-7 pohádek do roka. Chybějí hlavně mladí - nábor se nám příliš nedaří. 
 Vedoucí souboru je stále Zdeněk Prokeš, nejstarším činným členem souboru J. Hlaváč.                         (J. Holá) 
 
Volné herecké sdružení 
Je proto volné, že složení souboru se mění dle právě nastudovaného kusu, ale i možnosti herců. Martin Zajíček a Josef Lédl, 
kteří zpravidla obstarávají dramaturgii a režii, jsou si vědomi zodpovědnosti ke kumštýřskému řemeslu a nesahají po levných 
dílech.  Soubor, který vznikl na začátku minulého desetiletí, má za sebou, mimo jiné Pidimuže, kde hrála celá Zajíčkova 
rodina. Mezi nejhranější patřily Tři Marie a mastičkář a Lavička. Není neobvyklé, že soubor si zve i herce profesionálních 
divadel, či  vyzrálé herecké osobnosti z okolí. 
 
Volše 
Občanské sdružení s krásným jménem bylo založeno v prosinci 2002. Jeho hlavní činnost je ochrana životního prostředí, 
zejména přírody a krajiny se zaměřením na krajinný ráz. Jako svou vedlejší činnost zabývá se  sdružení správním právem 
i právními záležitostmi v oblasti ochrany přírody. Sleduje a zaznamenává změny v krajině Jičínska a okolí. Rozvíjí 



vlastivědnou činnost na Jičínsku. Mezi hlavní své úspěchy počítá zachránění javoru ve Fügnerově ulici, obecné zvýšení 
povědomí o ochraně stromů, jakož i povědomí o možnosti účasti občanských sdružení ve správních řízeních. 
 
Závěsné divadlo 
Vzniklo v roce 1997 jako spolek 5 ochotníků, kteří už měli konkrétní divadelní zkušenost . Za svou si přitom vzali  malou 
grafiku  s dvěma klauny v závěsném divadle / odtud název spolku / . Traduje se ale , že pojmenování vzniklo poté, co  
členové divadla několikrát telefonovali kvůli objednání štace, a volaní většinou rychle zavěsili . Spolek začal nastudováním 
starofrancouzské jarmareční frašky Mistr Petr Pleticha a přitom se ukázalo , že sladká nezávislost je docela náročná .Zkoušel 
nejprve v hostinci Na Jívě, později  přestěhoval svůj skromný počáteční fundus  do hostince U Dvorecký louže. Tam také 
Pletichu premiéroval . Pak  se Závěsné divadlo načas schovalo pod křídla  Kulturního domu v Jičíně, ale ani to nebylo ideální 
, a tak se letos / v roce 2005 / opět vrací ke spolkové činnosti. Čtené zkoušky pořádá v jičínské Ševcovně, po oteplení / 
přelom dubna-května /se stěhuje na své jeviště ve 2. patře  Valdické brány v Jičíně . Během Vánoc na bráně v adventním čase 
se pravidelně představuje už tradiční ponocenskou vánoční hrou „ Betlém „ s velkými loutkami ostravského výtvarníka P. 
Skorkovského.  Na repertoáru má v současné době  Šamberkův Blázinec v prvním poschodí, skotskou detektivní hru Kletba 
rodu Campbellů a nově připravuje na letošní  2.ročník festivalu „ Mezi patry“, na Valdické bráně  premiéru Žluté lsti , kterou 
sepsal režisér Josef Lédl. Závěsné divadlo má teď celkem  14 členů , to je neklamné znamení, že se soubor postupně rozrostl .  
(V. Matějková, J. Wilda) 
 
Zebín OS 
Spolek vznikl v roce 2000. Jeho hlavní náplní je hledat a využívat sjednocující prvky křesťanské tradice, poznávat jejich 
aktuální poselství dnešnímu člověku a takto na ekumenické úrovni podporovat sblížení křesťanských církví, mezináboženský 
dialog a prosazení kladných hodnot lidského soužití napříč hranicemi názorů, tradic či náboženského vyznání. 
OS Zebín vstoupilo aktivně  do kulturního i společenského dění v Jičíně. Jeho činnost zdaleka není jen náboženská. Pořádá 
koncerty, biblické dílny a další setkání. Za významnou akci třeba považovat prázdninový festival Domov na Zemi, kde 
přednášelo mnoho zajímavých osobností, naposledy prof. Jan Sokol. Přínosem OS jsou i úklidové práce na vrchu Zebín. (D. 
Kracík) 
 
 
 

ADRESÁŘ SPOLKŮ V JIČÍNĚ 
 

 NÁZEV KONTAKT ADRESA TEL. 
PRAC 

TEL 
SOUKR 

E - MAIL 

1 Baševi Jan Kindermann Fügnerova  193 Jc 493539137  724029359 bassevi@seznam.cz 
kindermann@seznam.cz 

2 Destiny Lucie Naušová Přátelství 494 Jc 493507235 737951024 
 

 
 

3 EXIT (OS Fortna) Markéta Plechatá Bolzanova 670 Jc  605900185  
4 Fidle Jan K. Čeliš L. Janáčka 936 Jc  777611316  
5 Foerster PS Ivana Hanzlová Poděbradova 364 Jc 493 525 512   
6 Galerie na hrázi Petr Heber Štrauchova 647  605116563  
7 Hvězdárna Filip Kotouček   605 269 601 filip.kotoucek@alphanet.cz 
8 J. K. Tyl  Petr Krupka Vrchlického 532    
9 JANDAN Jana Terlecká Waldštejnovo nám. 

3 Jc 
 602184877 jandan@volny.cz 

10 Jivínský Štefan Bohumír 
Procházka 

Sokolovská 367 Jc 493523492  prochor.jc@tiscali.cz 
 

11 JMP Vlasislav 
Matucha,  
V. Rychterová 

Seifertova 432, Jc  
 

493531254 
 
 
 

4935466206022
66919 

matucha@pft.cz 
 
avideo@quick.cz 
 

12 Kapička OS Kamila 
Kabelková 

U Javůrkovy louky 
539 Jc 

 777624394 mckapicka@quick.cz 

13 Křižánky Lenka Šoltysová 
Petra Zíková  

Na Jihu 532 493 522 707 
493532204 

608335112, 
723814775: 
608335 112 

csopkrizanky@seznam.cz 

14 LIS Jana Benešová Městská knihovna 
Jc 

493532833 
 

 benesova@knihovna.mujicin.cz 

15 Lodžie OS Zdeňka Vacková Valdštejnská Lodžie 
Jc 

493522384 723439657 oslodzie@seznam.cz 

16 Prochoroviny Bohumír 
Procházka 

Sokolovská 367 Jc 493523492  prochor.jc@tiscali.cz 

17 Sdružení pro Jana Dolejší Jičínského 887 Jc 493 533 897 607755540 hynek.dolejsi@worldonline.cz 



pomoc mentálně 
postiženým 

 
Jitka Králová 

Soudná 12 Jc 493520246 spmp.jicin@tiscali.cz 
 
 

18 Smetana PS Jarka Komárková  ZUŠ Valdštejnovo 
nám 1 Jc 

493532645 732726947 reditel@zus.mujicin.cz 

19 SOPMJ Petr Krupka Vrchlického 532    
20 Srdíčko Zdeněk Prokeš Tyršova 799  737 602 285  
21 Volné herecké 

sdružení 
Martin Zajíček K kl. Valdšt. nám 

99 Jc 
493 532 451 605262052 zajicek.martin@seznam.cz 

 
22   Volše OS Hynek Zlatník V. Dobiáše 507 Jc  608222506 volse@jicinsko.cz 
23 Závěsné divadlo Vlaďka 

Matějková 
Jarošovsaká 145 Jc 493535240 

724073041 
493524011 
737345220 
 

cro.jc2@worldonline.cz  

24 Zebín OS David Kracík Barákova 197 Jc  607986780 zebinos@volny.cz 
 

KULTURNÍ  ZA ŘÍZENÍ PROFESIONÁLNÍ 
1 Akademie J.A.  

Komenského 
Vlasta Vlčková Havlíčkova 177 Jc 493 532 505  ajak@jicinet.cz 

2 Agent. nahoru dolů Jiří Vilda,  
 

Jarošovsaká 145 Jc  737345225  

3 K klub  Martin Zajíček K kl. Valdšt. nám 
99 Jc 

493532451 
493522410 

603373928 k-klub.reditel@cmail.cz 

4 Kult. zař. města 
Jičína  

Pavel Nožička Husova 206 Jc 493 592 794 
 

602 172 896 kdjicin@kdjicin.cz 

5 Městská knihovna Lidmila 
Košťálová 

Denisova 400 Jc 493432833  kostalova@knihovna.mujicin.cz 

6 Městské 
informační 
centrum 

 Valdštejnovo nám. 
č. 1 Jc 

493534390 608742657 ceskyraj@consultour.cz 
 

7 Reg. muz. a galerie Jaromír Gottlieb Valdšt. nám. Jc   gottlieb@muzeumhry.cz 
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