Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí

září 2022

Kulturní akce:
2. 9. 2022

Amélie z Montmartru – letní kino. Zveme vás na další
promítání do letního kina. Tentokrát je na programu
kultovní lék na špatnou náladu Amélie z Montmartru.
Začátek promítání v 20:00. Vstupné 100 Kč.Těšíme se na
vás.

3. 9. 2022

Zručské vinobraní 2022 – zveme vás na Zručské
vinobraní, které se bude konat v sobotu 3. 9. 2022 od
13:00 ve Zručském dvoře. Těšit se můžete na kvalitní
moravská vína, burčák a grilované speciality. K tanci a
k poslechu zahrají Jana-Věra Špinarová revival a Jen
Tak. Vstupné zdarma.

:

.
5. 9. – 30. 10. 2022

Výstava v zámecké galerii – Zveme vás do zámecké
galerie na výstavu fotoobrazů Petra Bergera, která bude k
vidění od 5. 9. do 30. 10. 2022. V září bude otevřeno
každý den od 9:00 do 17:00. V říjnu bude otevřeno po, st
od 8:00 do 16:00, út, st, čt od 8:00 do 15:00 a o
víkendech od 9:00 do 17:00. Plné vstupné činí 30 Kč a
snížené 20 Kč. Těšíme se na vás.

10. 9. 2022

XVIII. Festival leteckých amatérských filmů. Filmové
studio Zruč nad Sázavou ve spolupráci s OKŠS pořádají
XVIII. Festival leteckých amatérských filmů, který se
bude konat 10. 9. 2022 od 12:00 ve Spolkovém domě.
Těšíme se na vás.

10. 9. 2022

Kiss party – zveme vás na Kiss party, která se bude konat 10.
9. 2022 od 19.00 ve Zručském dvoře. Těšit se můžete na
bohatý program. Vstupenky v předprodeji v infocentru za 230
Kč.

10. 9. 2022

R.U.M. - SDH Horka II vás zve na taneční zábavu, která
se bude konat 10. 9. 2022 od 20:00 na letním parketě u
zámku. Hraje skupina R. U. M. V případě nepříznivého
počasí se akce bude konat v sále zámku.

13. 9. 2022

Tvoření - Český svaz žen zve na TVOŘENÍ, které se bude
konat v úterý 13. 9. od 14:30 v klubovně svazu.

13. 9. 2022

Křeslo pro hosta – zveme vás na oblíbený pořad Křeslo pro
hosta, ve kterém tentokrát přivítáme reportéra, režiséra a
youtubera Janka Rubeše. Pořad se bude konat 13. 9 2022 od
18:30 v zasedací místnosti Spolkového domu. Vstupné dospělí
100 Kč, děti 70 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 9. 2022
v infocentru a kanceláři Spolkového domu.

16. 9. 2022

Promlčeno – zveme vás do letního kina na nový český
thriller s Karlem Rodenem – Promlčeno. Začátek
promítání v 20:00.

28. 9. 2022

Motovýlet ,,Mezi zámky“ – zveme vás na samostatnou
jízdu motocyklů starší výroby. Motovýlet se bude konat
28. 9. 2022. Sraz účastníků ve Zručském dvoře od 8:00
do 10:00. Více informací viz plakát.

Sportovní akce:
4. 9. 2022

Volejbal Skřivan – začátek v 13:00 ve sportovní
hale.

8. 9. 2022

Extraligový volejbalový zápas - Zveme vás na
extraligový volejbalový zápas, ve kterém se utkají
Benátky nad Jizerou a Ústí nad Labem. Zahraje si
i bývalý hráč TJ Jiskra Michal Kotek. Akce se
bude konat 8. září od 18.00 ve Sportovní hale ve
Zruči nad Sázavou. Vstup zdarma. Těšíme se na
vás.

Ostatní akce:
3. 9. 2022

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