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.

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!
Kostěnice
Akce SDH Kostěnice pro nejmenší hasiče

7.3.

Maškarní ples

Rokytno

8.3.

Dětský maškarní ples

Rokytno

21.3.

Grand Prix Dříteč

26.3.

21. Krajská konference neziskových organizací
Pardubického kraje

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.
Kongresové centrum Krajská konference NNO Pardubického kraje je místem pro komunikaci,
Pardubice, Masarykovo spolupráci, vytváření společných oborových i mezioborových vazeb mezi
Golf & Spa Resort
Kunětická Hora, Dříteč

nám. 2799 (Atrium Palác NNO a budování informačních sítí spojujících neziskové organizace v
Pardubice, 3. patro)
regionech našeho kraje.
pořadatel: Pardubický kraj, Koalice nevládek Pardubicka
Staré Ždánice
Krásný velikonoční jarmark v obecní hospodě.
Den pro celou rodinu. Zapojené neziskové organizace z Pardubického kraje
chystají nejen pro malé ale i velké návštěvníky kreativní, poznávací nebo
Pernštýnské nám.,
sportovní hry a mnoho dalších aktivit. Dopoledne je určeno školním
Pardubice
kolektivům z Pardubic a okolí, odpoledne pak pro širokou veřejnost.
pořadatel: Pardubický kraj, Koalice nevládek Pardubicka
Soutěžní klání družstev členských obcí svazku Loučná s hudebním
Chvojenec
doprovodem a bohatým programem.
Barocco sempre giovane, Vilém Veverka – hoboj, Iva Kramperová – housle,
Sezemice – kostel
Adam Suk (14 let, vítěz mezinárodní varhanní soutěže v Irsku) – varhany.
Nejsvětější Trojice
J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, P. A. Locatelli, G. A. Brescianello.
Začátek od 17:00
Kostěnice
Akce spojená s průvodem, opékáním buřtů a soutěžemi pro děti.

4.4.

Velikonoční jarmark

22.4.

Den Země

25.4.

Pětiboj svazku obcí Loučná

26.4.

Pardubické hudební jaro – Chrámový koncert

30.4.

Pálení čarodějnic

30.4.

Pálení čarodějnic

Kunětice

30.4.

Čarodějnice v Rokytně

Rokytno

30.4.

Čarodějnice

Sezemice

Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.

9.5.

120 let SDH

Lány u Dašic

SDH Lány u Dašic slaví výročí 120 let od založení.

16.5.

Hradubický běh

22.5. – 5.7. Letní divadelní scéna VČD Pardubice
25.5. – 29.5. Čertův poklad

Čeperka

Běžecký závod z Hradce a Pardubic s cílem v Čeperce.
Kráska a zvíře, Tři veteráni (premiéra). Divadelní představení pod širým
Kunětická hora
nebem na rondelu pod věží.
Pohádkový program pro objednané MŠ z tvůrčí dílny Marka
Kunětická hora
Dobrodinského
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
Staré Ždánice
Staročeskou besedu. Diváci se tak mohou těšit na přehlídku krásných
barevných krojů a také na originální pásmo lidových tanců. Na závěr
všechny čeká večerní Májová zábava.
Již 5. ročník oblíbené akce! Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací
Kostěnice
hrad.
Spojil – Farma Apolenka Závody ČJF

30.5.

Staročeské máje

30.5.

Gulášo-hasičské klání

30.5.

Jezdecké závody pro velké koně a pony

31.5.

Den dětí

Sezemice

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

12.7.

Král na hradě

17.-18.7.

Festival České hrady

23.-25.7.

EUROPEAN YOUNG MASTERS

4.8.

Michal Hromek Consort

22.8.

Tenisový turnaj smíšených dvojic

29.8.

Hradozámecká noc a lampionový průvod

29.8.

Rybářské závody
Oslavy 135 let sboru dobrovolných hasičů v
Kuněticích

29.8.

září (bude
Hravé odpoledne na farmě
upřesněno)
5.9.

Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí

11.9.

Posvícení

12.9.

Posvícenecký turnaj v nohejbale

13.9.

Dny evropského dědictví

19.9.

Kunětické vinobraní

26.9.

Spojilské posvícení

26.-27.9.

Kostěnice
Kunětická hora

Akce SDH Kostěnice
Návštěva krále Vladislava Jagellonského na Kunětické hoře

Kunětická hora
Golf & Spa Resort
Kunětická Hora, Dříteč
Kunětická hora

Multižánrový dvoudenní hudební festival v areálu pod Kunětickou horou.
Neoficiální mistrovství Evropy mládeže v golfu. Nejprestižnější mládežnická
soutěž v tuzemsku.
Komorní koncert v Rytířském sále hradního paláce

Kostěnice

Kostěnice

Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
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

Farma Apolenka, Spojil
Kunětická hora –
amfiteátr pod hradem
Dašice
Kostěnice
Kunětická hora
Kunětická hora –
amfiteátr pod hradem
Spojil

Tenisový turnaj

Kostěnice

8.10.

Noc Sokolských světel

Kostěnice

24.10.

Dlabání dýní a strašidelná stezka odvahy

1.11.

Uspávání broučků

Kostěnice

28.11.

Rozsvěcení vánočního stromu

Kostěnice

29.11.

Rozsvěcení vánočního stromu

Staré Ždánice

5.12.

Mikulášská nadílka

Staré Ždánice

6.12.

Mikulášská nadílka

Kostěnice

Staré Ždánice

Odpoledne pro celou rodinu plné her a zábavy. Zapojené neziskové
organizace z Pardubického kraje přichystají pro malé i velké návštěvníky
kreativní, poznávací nebo sportovní hry a mnoho dalších aktivit.
pořadatel: Pardubický kraj, spolek Apolenka, Koalice nevládek Pardubicka
Akce s bohatým programem je určena zejména pro rodiny s dětmi.

Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Celodenní degustace vybraných vín a doprovodný program pro celou
rodinu v amfiteátru pod hradem.
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Halloweenská zábava pro nejmenší
Tradiční adventní akce v obci Kostěnice

Tradiční předvánoční akce v obci Kostěnice

7.12.

Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových
organizací a společensky odpovědných firem

Kongresové centrum
Pardubice

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.

