Kalendář akcí v MAS Region Kunětické hory 2018
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

11. 2.

Koncert Chanson Trio Coucou

24. 3.

Velikonoční jarmark

24. 3.

Grand Prix Dříteč

8. 4.

Pardubické hudební jaro – Čtvero ročních dob
trochu jinak

14. 4.

Rokytenská míle

20. 4.

Den Země

29. 4.

Hobby závody

12. 5.

Férová snídaně

19. 5.

Hradubický běh

24. – 27. 5.

D+D REAL CZECH CHALLENGE

Rokytno

Stálá otvírací doba: pondělí - pátek od 12 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

Vstupné: dospělý 50 Kč, dítě 3–15 let 30 Kč, rodinné vstupné 2 dospělí + 2
děti 120 Kč.
Večer francouzského šansonu. Začátek programu v 18 hodin. Předprodej
Sezemice – sál radnice
vstupenek v městské knihovně v Sezemicích, cena 170,- Kč/osoba.
Staré Ždánice
Krásný velikonoční jarmark v obecní hospodě.
Běžecký závod určený pro všechny věkové kategorie. Trať vede po
Golf & Spa Resort
asfaltové stezce kolem Golf Resortu Kunětická Hora. Po závodě bude
Kunětická Hora, Dříteč
možné využít saun Cedrus Spa.
Koncert v rámci programu Pardubického hudebního jara. Začátek
Sezemice – kostel
programu v 17 hodin. Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Schubert, E.
Nejsvětější Trojice
H. Grieg, A. Piazzola.
Rokytno
Běžecký závod mladých hasičů.
Den Země je svátek věnovaný naší planetě a lidem, kteří na ní žijí. Oslavy
KONEP, Pardubice –
tohoto mezinárodního svátku propojí aktivity pro děti, kulturní vystoupení,
Pernštýnské náměstí jarmark i prezentace neziskových organizací z oblasti ekologie. Program
probíhá v čase 9 – 15 hodin.
Spojil – Farma Apolenka Jezdecké hobby závody ČJF.
Piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná
Lokálka, Pardubice –
se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví
Pernštýnské náměstí
druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. Začátek v 10 hodin.
Čeperka
Běžecký závod z Hradce a Pardubic s cílem v Čeperce.
Golf & Spa Resort
Golfový turnaj evropského významu.
Kunětická Hora, Dříteč

26. 5.

Staročeské máje

9. 6.

Gulášobraní a oslavy 620 let od založení obce
Kostěnice

16. 6.

Extraliga ČR v požárním útoku

23. 6.
23. 6.

Soutěž mladých hasičů
Myslivecká stezka

19. – 21. 7.
29. 7.
29. 7.

18.8.
9:00-18:00

Mezinárodní mistrovství ČR juniorů
Závody Východočeské oblasti ČJF v parkurovém
skákání
Hobby závody

Festival chutí, vůní a řemesel

18.8.

Sezemická lávka

25. 8.

Moravanské ulétnutí

11.9.
Hravé odpoledne na farmě aneb Dobrovolníci
13:00-18:00 dětem
1. 9.

Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí

13. 9.

Den s Fleetem Pardubice 2018

30. 9.

Hobby závody
Liga Pardubického okresu v požárním útoku – O
Rokytenský věnec

6. 10.

Staré Ždánice

Kostěnice
Moravany – Duhové
jezero
Kostěnice
Moravany
Golf & Spa Resort
Kunětická Hora, Dříteč

Začátek programu v 13 hodin. Mládenci v lidových krojích projdou za
doprovodu družby a živé hudby vsí, aby vyvedli z domu svobodné dívky a
na závěr zatančili pod hlavní májkou Staročeskou besedu. Diváci se tak
mohou těšit na přehlídku krásných barevných krojů a také na originální
pásmo lidových tanců. Na závěr všechny čeká tombola a večer pak Májová
zábava.
Klání o nejlepší guláš spojené s oslavami výročí obce.
Hasičské závody v požárním útoku „o pohár starosty“.
Akce pro děti pořádaná spolkem myslivců.
Golfový turnaj.

Spojil – Farma Apolenka Oficiální závody Východočeské oblasti ČJF – parkury.
Spojil – Farma Apolenka Jezdecké hobby závody ČJF.
Producenti, výrobci i řemeslníci předvedou na festivalu to nejlepší ze své
úrody a dílny. Prezentovat budou nejen sebe, ale i své značky regionálních
produktů – Kraj Pernštejnů, Železné hory, Polabí, Orlické hory a Krkonoše a
Zámek Pardubice
další. Těšit se můžete na bohatou nabídku regionálních speciality,
ochutnávky i ukázky zručnosti. Zajímavosti o značce regionálních produktů
i producentech se dozvíte v rámci stánkových workshopů.
Sezemice
Tradiční akce v rámci Sezemické poutě
Moravany – Duhové
Tradiční odpoledne plné soutěží a zábavy.
jezero
Všichni návštěvníci, milovníci zvířat a přírody se mohou těšit na
nezapomenutelné odpoledne. Na programu dne budou zábavnou formou
Spojil – Farma Apolenka
prezentovány neziskové organizace z Pardubického kraje a život zvířat na
farmě.
Areál pod Kunětickou
Akce s bohatým programem je určena zejména pro rodiny s dětmi.
horou
Golf & Spa Resort
Pravidelné setkání prodejců automobilů.
Kunětická Hora, Dříteč
Spojil – Farma Apolenka Jezdecké hobby závody ČJF.
Rokytno

Hasičské závody.

Listopad
Podzimní minibazar
Sezemice
Prosinec
Vánoční koncert
Sezemice
1. 12.
Rozsvěcení vánočního stromu - koncert
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, které se konají v sousedství regionu.

