Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí
květen

Kulturní akce:
OKŠS Vás srdečně zve na pravidelné akce konané ke Zručským jarním lázním pro duši:

Od 24. dubna po celý květen

Procházkování - Zveme všechny rodiny s dětmi,
zdatné i méně zdatné turisty na lázeňské toulky po
okolí. V každém z osmi cílů najdete informační
ceduli, na které se ukrývá písmenko do tajenky. Za
vyluštění tajenky vás v infocentru odměníme
sladkou odměnou.

¨

Od 24. dubna po celý květen

Šipkovaná - OKŠS a RC Setkání vás srdečně zvou na
dobrodružnou hru - Šipkovaná. Napínavá hra pro malé
stopaře a stopařky bude připravená od 24. dubna.
Stopovačka začíná u sportovní haly. Trasu dlouhou 4,5
km bude možné zkrátit na polovinu. Těšit se můžete na
různé úkoly, hádanky a pátrání po indiciích. Ke svačince
na cestu si do batůžku přibalte i tužku a papír. Hra je
vhodná pro děti od dvou let. Na úspěšné stopaře čeká v
infocentru sladká odměna.

30. 4. – 2. 5. 2021

Čarodějnická stezka skřítka Chytrolína - Srdečně vás
zveme na netradiční oslavu čarodějnic. Od pátku 30. 4. do
neděle 2. 5. se můžete vydat na cca 3 km dlouhou
čarodějnickou stezku, která začíná ve Zručském dvoře. Na
deseti stanovištích jsou pro vás připraveny zajímavé
úkoly. Pokud se nezaleknete čarodějnice na posledním
stanovišti, dokončíte tajenku. Když ji potom prozradíte ve
ZRUČných dobrotách, tak obdržíte sladkou odměnu a
budete mít jedinečnou příležitost ochutnat čarodějnický
lektvar.

Každé květnové úterý

Relax večery - Srdečně vás zveme na
Relax večery - cesta harmonie v kráse
zámeckého parku s Michaelou Sklářovou.
Cvičení bude probíhat každé květnové
úterý (11. 5. dle domluvy) od 16:30. Více
informací viz plakát.

Každá květnová sobota

Přijďte si poslechnout světové i české, vážné i
populární melodie v podání manželů Katky a
Lukáše Paterových, učitelů zručské základní
umělecké

školy.

Procházejte

se

prostředím

parku

a

své

příjemným

hudebním

obohaťte

přednesem.

krásným
zážitky
Hudební

produkce bude ozvučena, abyste si ji mohli
vychutnat i v pohybu po parku. V případě
nepříznivého počasí se procedura neruší, ale
hudebníci se přesunou do přízemí Kolowratské
věže. Těšíme se na Vás!

8. 5. 2021

Světlo Slunce vás zve na Relax den, který
se bude konat 8. 5. 2021. Vstupenky je
možné pořídit za 250 Kč v předprodeji.
Více

info

na

plakátu

www.zivycchikung.com.

a

na

Sportovní akce:
1. 5. – 2. 5. 2021

Házená – turnaj starších žáků a mini žáků,
začátek v 10:00, sportovní hala.

8. 5. 2021

Házená – mistrovský turnaj, začátek
v 9:00, sportovní hala.

8. 5. 2021

Májový pochod - Turistický oddíl TJ
Jiskra

pořádá

41.

ročník

Májového

pochodu, tentokrát okolo Zruče n.S. Start je
od 7 do 10 hodin na náměstí Míru, cíl je u
rozhledny Babka. Trasy dlouhé 15 nebo
22km. Startovné 20,-Kč. Bližší informace
na http://turistika.jiskra-zruc.cz/.

14. 5. 2021

Lidový běh – pořádá Zručská sportovní z.
s.

15. 5. 2021

7. Zručský májový běh – pořádá Zručská
sportovní z. s.

15. 5. 2021

Házená – mistrovský turnaj, začátek
v 10:00, sportovní hala.

22. 5. 2021

Zručská amatérská volejbalová liga

22. 5. – 23. 5.

VIII. Jarní zlatá zručská mölkka a 6.
Mistrovství Posázaví

Ostatní akce:
Od 20. 5. každý sudý čtvrtek

Farmářské trhy - Město Zruč nad
Sázavou vás srdečně zve na již tradiční
farmářské trhy, které se budou konat každý
sudý čtvrtek vždy od 10:00 do 18:00 ve
Zručském dvoře. Těšíme se na vás!

29. 5.

Den pro děti – pořádá Český rybářský svaz

Letní příměstský tábor

OKŠS a Spolkový dům pořádají letní příměstský tábor,
který se bude konat termínech: 1. turnus 12. 7. – 16. 7.
2021, 2. turnus 26. 7. – 30. 7. 2021 a 3. turnus 23. 8. –
27.

8.

2021.

Přihlášky a

bližší

informace

koubska@mesto-zruc.cz nebo na tel. 730 514 040.

na:

Infocentrum
Zámek 1
285 22 Zruč nad Sázavou
E-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz
Tel: 327 531 329
Změna programu vyhrazena
Aktuální přehled akcí naleznete vždy na www.mesto-zruc.cz

