Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí

listopad 2021

Kulturní akce:
Do 31. 11. 2021

Na (vy)dechnutí – výstava Jitky Píšové
Slavíkové v zámecké galerii. Otevřeno je
v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 a v úterý,
ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 15:00.

11. 11. 2021

Křeslo pro hosta - OKŠS - Spolkový dům ve
spolupráci s Josefem Försterem vás zve na další
Křeslo pro hosta. Hostem tentokrát bude
významný kardiochirurg Prof. Jan Pirk. Navštíví
nás ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 18:30 hodin na
malém sále hotelu Zruč. Vstupenky v předprodeji
od 13. 10. na obvyklých místech - v kanceláři SD
a v zámeckém infocentru.

20. 11. 2021

DIPHTHERIA - v sobotu 20. listopadu vás
srdečně zveme na koncert pěveckého sboru
DIPHTHERIA. Vystoupení bude začínat v 17:30
na zámku ve Zruči nad Sázavou. Těšíme se na vás.

24. 11. 2021

Deníček moderního fotra – kino ve Spolkovém
domě. Spolkový dům vás srdečně zve do kina na
novou českou komedii podle knihy Dominika
Landsmana. Promítat se bude 24. listopadu od
18:30 v zasedací místnosti Spolkového domu.
Filmová kavárna bude otevřena od 17:30. Vstupné
70 Kč. Těšíme se na vás

28. 11. 2021

Předvánoční jarmark - OKŠS vás srdečně zve na
předvánoční jarmark. Přijďte si odpočinout od
předvánočního shonu, dát si svařák a poslechnout
vánoční koledy. Zakoupit můžete různé drobnosti
a vánoční dobroty. Zároveň budou probíhat
vánoční prohlídky zámku. Vše završí vánoční
přání starosty, rozsvícení stromečku a ohňostroj.
Začátek akce v 13.00, Zručský dvůr.

Sportovní akce:
Noční pochod - V pátek 5. listopadu pořádá

5. 11. 2021

turistický oddíl TJ Jiskra Noční pochod. Start je od
17:00 do 18:00 ve Spolkovém domě. Cíl je do
21:00 tamtéž. Trasa měří 12 km a startovné stojí
20 Kč.

6. 11. 2021

Házená – turnaj mládeže. Začátek v 10:00 ve sportovní
hale.

13. 11. 2021

Amatérský nohejbalový turnaj

14. 11. 2021

Zručská amatérská volejbalová liga

20. 11. 2021

Volejbal – TJ Jiskra Zruč x Dobříš, začátek v 10:00 ve
sportovní hale.

21. 11. 2021

Házená – turnaj mini žáků. Začátek v 10:00 ve sportovní
hale.

27. 11. 2021

Házená – turnaj mládeže. Začátek v 10:00 ve sportovní
hale.

28. 11. 2021

Badminton

Každé pondělí

Tanec života – volný spontánní tanec s Marcelou. Tančit
se bude každé pondělí vždy od 18:00 do 19:30
v tělocvičně nad školní jídelnou. Cena jedné lekce je 150
Kč. S sebou karimatku a pití. Více informací na e-meilu:
marcela.marcela@centrum.cz

nebo

telefonu:

724 086 404.

Každý čtvrtek

Jóga s Terezou - Tereza zve všechny zájemce každý
čtvrtek od 17:30 do 18:30 na lekce jógy v tělocvičně nad
školní jídelnou ve Zruči nad Sázavou. Vstupné 115 Kč.
Více info viz plakát.

Ostatní akce:
1. 11. a 12. 11. 2021

A3V – Dějiny Evropy v souvislostech – probíhající kurz.
Kurz se koná v zasedací místnosti Spolkového domu
v čase od 9:00 do 12:00. Přihlášky a více informací na emeilu: strnadova@visk.cz nebo telefonu: 605 408 887.

6. 11. 2021

Městská knihovna – sobotní provoz od 9:00 do 11:30.

6. 11. 2021

Pohádkové setkání s Klubem panenky ČR a koncert
Jarka Šimka – pořádá Klub panenek, začátek v 10:00
v zasedací místnosti Spolkového domu. Vstupné pro
dospělého stojí 99 Kč, snížené vstupné je 29 Kč.

8. 11. – 14. 11. 2021

Poznej svoje město – OKŠS Spolkový dům ve spolupráci
s Hrubina.cz pořádají od 8. 11. do 14. 11. akci pro děti –
Poznej svoje město. Děti mohou na deseti stanovištích
splnit zábavné úkoly a dozvědět se zajímavosti o našem
městě. Úkoly můžete plnit vždy od 10:00 do 18:00.
S sebou si nezapomeňte vzít tužku a bloček. Více
informací viz plakát.

9. 11. 2021

Tvoření – pořádá ČSŽ. Začátek v 14:30 v klubovně
svazu.

11. 11. 2021

Ostrov lidových krojů – ČSŽ pořádá ve čtvrtek 11. 11.
2021 v 9 hodin autobusový zájezd do nově otevřeného
muzea Ostrov lidových krojů v Ostrově u Bohdanče.
Závazné přihlášení u členek výboru do 3. 11. Vstupné
140 Kč důchodci, ostatní 170 Kč. Více viz plakát

19. 11. 2021

Sierra Leone – cestopisná beseda s Josefem Försterem.
Začátek v 18:00 v zasedací místnosti Spolkového domu.
Vstupné dobrovolné.

22. 11. 2021

Adventní tvoření ve Spolkovém domě – Spolkový dům
a RC Setkání vás srdečně zvou na adventní tvoření, které
se bude konat v pondělí 22. 11. od 16:00 do 19:00
v zasedací místnosti Spolkového domu. Vstupné 50 Kč.

26. 11. 2021

Vánoční perníčkování – OKŠS – Spolkový dům vás
srdečně zve na Vánoční perníčkování pro děti i dospělé,
které se bude konat v pátek 26. 11. od 15:00 v zasedací
místnosti Spolkového domu. Workshopem vás provede
lektorka Eliška Kučová. Perníčky i poleva budou
k dispozici na místě. Těšit se můžete na prodej špičkového
domácího likéru. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás.

Adventní zájezd do Drážďan

OKŠS - Spolkový dům Vás zve na adventní zájezd do
Drážďan. Konat se bude v sobotu 4. 12. 2021, plánovaný
odjezd ze zastávky Na Pohoří v 6:30 hodin. Cena 400 Kč.
Zájezd se uskuteční při min. počtu 45 účastníků.
Přihlášení je možné na tel. čísle 730 514 040 nebo na emailu koubska@mesto-zruc.cz

Každé pondělí

Šikulkové – výtvarný a tvořivý kroužek pro děti od 2 do
6 let. Začátek vždy v 16:00. Kroužek bude probíhat
v herně RC Setkání. Cena je 40 Kč za lekci. Kontakt:
Martina Bártová, tel: 733 453 517.

Každé úterý

Nedovolte

mozku

stárnout

–

paměťové

kurzy

s lektorkou Janou Vejsadovou ve Spolkovém domě. Cena
za kurz 400 Kč, senioři 200 Kč. Kurz probíhá vždy od
16:00 do 18:00 v zasedací místnosti Spolkového domu.
Více informací na koubska@mesto-zruc.cz, 730 514 040.

Každé úterý a čtvrtek

Kurz anglického jazyka – lektorka Zuzana Dvořáková.
V úterý studuje 1. skupina v čase od 17:00 do 18:00 a 2.
skupina v čase od 18:00 do 19:00. Ve čtvrtek studuje 3.
skupina v čase od 17:00 do 18:00 a 4. skupina v čase od
18:00 do 19:00.

Každá středa

Cvičení s Rákosníčkem – cvičení pro děti. V čase od
16:00 do 16:45 pro děti od 1 do 2 let a v čase od 17:00 do
17:45 pro děti od 3 do 5 let. Kroužek bude probíhat
v herně RC Setkání. Cena je 50 Kč za lekci (1. zkušební

hodina

zdarma).

Kontakt:

777 563 895.

Adventní akce ve Zruči nad Sázavou

Jana

Řimková,

tel:

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

