Kalendář akcí v MAS Region Kunětické hory 2020
Datum

Název akce

Místo konání,
organizace

Popis akce
Výstava modelů autíček z let 1955–1985 ze sbírky pana Václava Blažka.
Součástí expozice je i výstava výrobků občanů Rokytna. Výstava je
v Rokytně v domě čp. 146 (bývalá nová hospoda u autobusové zastávky).

Stálá
expozice

Výstava modelů autíček

Rokytno

Stálá otvírací doba: pondělí - pátek od 13 do 16 hodin, sobota, neděle od
10 do 16 hodin. Návštěva mimo tuto dobu (pro školy atd.) je možná po
telefonické domluvě na telefonu 724 121 821 nebo emailu
vystava@rokytno.eu

4.1.

Velká cena Kostěnic

Kostěnice

Vstupné: dospělý 50 Kč, dítě 3–15 let 30 Kč, rodinné vstupné 2 dospělí + 2
děti 120 Kč.
Závod na autodráhách.

11.1.

Turnaj v mariáši ve stylu zabijačkových hodů

Kostěnice

Mariášový turnaj o hodnotné ceny – živé prase i sud piva!

18.1.

Myslivecký ples

Kulturní dům Kostěnice Bohatá tombola, hudba: Bylo nás pět. Začátek plesu od 20:00.

24.1.

První ples přátel ZŠ Dašice

27.1.

Koncert posluchačů Konzervatoře Pardubice

22.2.

Masopust v Sezemicích

25.2.

Dětský karneval

28.2.

XX. reprezentační ples Svazku obcí Loučná

29.2.

Masopust ve Dřítči

29.2.

Kostěnické hrátky s hasičátky

Kulturní dům Kostěnice Začátek plesu od 20:00. Hraje kapela Holá Beznaděj.
Filip Rufer – violoncello, Vendula Brulíková – zpěv, Kateřina Ochmanová –
Sál města Sezemice
klavír. Začátek v 18:00
Start masopustního průvodu v 9:30 hodin od Hasičské zbrojnice
Sezemice
v Sezemicích. Předpokládaný konec průvodu v 15:00 hodin v areálu TJ
Spartak Sezemice.
Kostěnice
Výroční ples Svazku obcí Loučná se odehraje v sále radnice v Sezemicích.
Sezemice
Bohatá tombola!
Sraz masek v 11:00 u Obecního domu. Nebudou chybět masopustní
Dříteč
dobroty v obecní restauraci po celý víkend.
Kostěnice
Akce SDH Kostěnice pro nejmenší hasiče

7.3.

Maškarní ples

Rokytno

8.3.

Dětský maškarní ples

Rokytno

29.4.

Den Země pod rouškou

online

V živém vysílání možné sledovat a zapojit se do tvořivých her pro školní i
předškolní děti, vyrobit si ruční papír nebo se dozvědět více o bylinkách.
Připraveny také soutěže o zajímavé ceny, dále hudební vystoupení, setkání

s jógou a jiné aktivity.
9.5.

120 let SDH

16.5.

Hradubický běh

Lány u Dašic

31.5.

Den dětí

Sezemice

Běžecký závod z Hradce a Pardubic s cílem v Čeperce.
Kráska a zvíře, Tři veteráni (premiéra). Divadelní představení pod širým
nebem na rondelu pod věží.
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.

6.6.

Dětský den

Kostěnice

Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.

27.6.

Kostěnický pohár – Liga malých hasičů

Kostěnice

12.7.

Pardubický vinařský půlmaraton

Kostěnice

12.7.

Král na hradě

Kunětická hora

Akce SDH Kostěnice
Půlmaraton se koná v obci Kostěnice, hodina startu 17:00. Malí návštěvníci
se mohou těšit na skákací hrad.
Návštěva krále Vladislava Jagellonského na Kunětické hoře

Festival České hrady

Kunětická hora

Multižánrový dvoudenní hudební festival v areálu pod Kunětickou horou.

28.5. – 30.6. Letní divadelní scéna VČD Pardubice

17.-18.7.
26.7.

Jezdecké závody pro velké koně a pony

1.8.

Stéblovská pouťová veselice s letním kinem

1.-2.8.

Perníková 24

8.8.

Tenisový turnaj smíšených dvojic

15.8.

Slavnostní otevření skateparku

15.8.

Sezemická lávka + Sezemická pouťová zábava

16.8.

Poutní koncert s vlídným písničkářem – Pavel
Helan

21.8.

Country večer se skupinou Medvědi

22.8.

Zástavské posvícení

Čeperka

SDH Lány u Dašic slaví výročí 120 let od založení.

Kunětická hora

Spojil – Farma Apolenka Závody ČJF
Začátek akce od 15:00 u rybníka. Občerstvení a atrakce pro děti i dospělé
zajištěny. Letní kino začne promítat po setmění. Na akci se také bude
Stéblová
konat 6. ročník soutěže o nejchutnější pouťovou dobrotu s tvarohem. Své
příspěvky je možné donést do 16:30 – přikryté, aby soutěž mohla probíhat
anonymně.
Cílem závodu je nejen poměřit své síly a užít si příjemný víkend v přírodě
Ráby, Brozany, Staré
pod Kunětickou horou, ale také podpořit handicapované sportovce, v
Hradiště, Hradiště na jejichž prospěch budou rozděleny ujeté kilometry v přepočtu na finanční
Písku
prostředky darované sponzory závodu.
Začátek závodu 1.8. ve 12:00, konec 2.8. ve 12:00
Kostěnice
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Sezemice – park
Slavnostní otevření od 12:30. Bohatý program. Následuje tradiční
Mlynářka
sezemická lávka.
Tradiční soutěž ve zdolání lávky přes řeku Loučnou, začátek od 13:00
Sezemice
Od 20:00 Sezemická pouťová zábava na hřišti s kapelou Stresor
Sezemice – kostel
Od 17:00. Vstupné 100,- (možno zakoupit v Městské knihovně
Nejsvětější Trojice
v Sezemicích), na místě 150,Areál TJ Spartak
Začátek akce od 18:00.
Sezemice
Zástava, Rokytno

22.8.

Rozloučení s prázdninami na hřišti v Němčicích

23.8.

Grand Prix Dříteč

28.8.

Michal Hromek Consort

28.-29.8.

Hudební festival Karel 2.0

29.8.

Hradozámecká noc a lampionový průvod

29.8.

Rybářské závody
Oslavy 135 let sboru dobrovolných hasičů v
Kuněticích
Večer sezemických kapel Sešlost a Vypuštěné
koupaliště
Rozloučení s prázdninami
Prague Queen – World Tribute Band

29.8.
29.8.
30.8.
4.9.

5.9.

Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí

5.9.

Toulování 2020

8.9.

Hravé odpoledne na farmě

11.9.

Posvícení

12.9.

Posvícenecký turnaj v nohejbale

13.9.

Dny evropského dědictví

19.9.

Kunětické vinobraní

19.9.

Sportovní odpoledne pro děti v Rokytně

20.9.

Bohumilečské posvícení

23.9.

21. Krajská konference neziskových organizací

Němčice
Golf & Spa Resort
Kunětická Hora, Dříteč
Kunětická hora
Letní restaurace
Machač, Čeperka

Běžecký závod určený pro všechny věkové kategorie. Trať vede po
asfaltové stezce kolem Golf Resortu Kunětická Hora. Po závodě bude
možné využít saun Cedrus Spa
Komorní koncert v Rytířském sále hradního paláce
2 dny muziky, koupání, piva, jídla a přátelství

Kostěnice

Noční prohlídky s doprovodným programem a lampionovým průvodem od
20 hodin
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.

Kunětice

Akce SDH Kunětice

Kunětická hora

Areál TJ Spartak
Začátek akce od 20:00, vstupenky v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč
Sezemice
Park Mlynářka Sezemice Začátek akce od 14:00. Celé odpoledne v duchu her a zábavy.
Areál TJ Spartak
Začátek akce od 20:00, vstupenky v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč
Sezemice
Akce s bohatým programem je určena zejména pro rodiny s dětmi. Čekají
Kunětická hora –
na ně jízdy na oslících, všelijaké soutěžení, pro větší návštěvníky pak třeba
amfiteátr pod hradem jízda na elektrickém býkovi. Po celý den budou probíhat ukázky
zemědělské techniky a nebude chybět dobré jídlo, pití a hudba.
Hudební festival na farmě Apolenka, tentokrát se zaměřením i na dětské
Farma Apolenka, Spojil
publikum. Začátek akce od 14:00.
Odpoledne pro celou rodinu plné her a zábavy. Zapojené neziskové
organizace z Pardubického kraje přichystají pro malé i velké návštěvníky
Farma Apolenka, Spojil
kreativní, poznávací nebo sportovní hry a mnoho dalších aktivit.
pořadatel: Pardubický kraj, spolek Apolenka, Koalice nevládek Pardubicka
Dašice
Kostěnice
Kunětická hora
Kunětická hora –
amfiteátr pod hradem
Rokytno

Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Celodenní degustace vybraných vín a doprovodný program pro celou
rodinu v amfiteátru pod hradem.

Bohumileč
Kongresové centrum

Krajská konference NNO Pardubického kraje je místem pro komunikaci,

Pardubického kraje

26.9.
26.-27.9.

Spojilské posvícení

Pardubice, Masarykovo spolupráci, vytváření společných oborových i mezioborových vazeb mezi
nám. 2799 (Atrium Palác NNO a budování informačních sítí spojujících neziskové organizace v
Pardubice, 3.patro)
regionech našeho kraje.

Spojil

Tenisový turnaj

Kostěnice

8.10.

Noc Sokolských světel

Kostěnice

17.10.

Pětiboj svazku obcí Loučná

Chvojenec

24.10.

Dlabání dýní a strašidelná stezka odvahy

1.11.

Pardubické hudební jaro – Chrámový koncert

Staré Ždánice
Sezemice – kostel
Nejsvětější Trojice

pořadatel: Pardubický kraj, Koalice nevládek Pardubicka
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Soutěžní klání družstev členských obcí svazku Loučná s hudebním
doprovodem a bohatým programem. Nebude chybět skákací hrad.
Halloweenská zábava pro nejmenší
Barocco sempre giovane, Vilém Veverka – hoboj, Iva Kramperová – housle,
Adam Suk (14 let, vítěz mezinárodní varhanní soutěže v Irsku) – varhany.
J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, P. A. Locatelli, G. A. Brescianello.
Začátek od 17:00

1.11.

Uspávání broučků

Kostěnice

28.11.

Kostěnice

29.11.

Rozsvěcení vánočního stromu
Adventní setkání – rozsvícení vánočního stromku a
výzdob v obci a mikulášská nadílka
Rozsvěcení vánočního stromu

Staré Ždánice

5.12.

Mikulášská nadílka

Staré Ždánice

6.12.

Mikulášská nadílka

Kostěnice

7.12.

Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových
organizací a společensky odpovědných firem

28.11.

Tradiční adventní akce v obci Kostěnice

Němčice

Kongresové centrum
Pardubice

Tradiční předvánoční akce v obci Kostěnice
Slavnostní vyhlášení oceněných dobrovolníků, neziskových organizací a
firem, které podporují rozvoj dobrovolnictví a neziskového sektoru v
Pardubickém kraji za rok 2020. Nominace na ocenění budou probíhat od 1.
července do 30. října 2020.

29.12.
Turnaj ve stolním tenise
Kostěnice
Kalendář akcí bude neustále doplňován, aby informoval o všech akcích v našem regionu.
Možnost změny je vyhrazena pořadateli.
V kalendáři se mohou vyskytovat i akce našich členů a partnerů, které se konají v sousedství regionu.

