Kalendář akcí v MAS Region Kunětické hory 2021
* konání akcí se odvíjí dle aktuální epidemiologické situace a dle nařízení vlády ČR

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

29. – 31.5.

Výstava modelů autíček

Putování lesem

Rokytno

Ráby
Sezemice – park
Mlynářka

1.6.

Den dětí

5.6.

Dětský den „S Večerníčkem v pohybu“

5.6.

Nohejbalový turnaj

Libišany

5.6.

Dětský den

Němčice

6.6.

Skokové závody

19.6.

Rybářské závody u rybníčku v Němčicích

26.6.

Hurá prázdniny

21.5. – 29.8. Letní divadelní scéna VČD Pardubice

Kostěnice

Jezdecký areál Brozany

Letní otevírací doba: pondělí–pátek od 12 do 16 hodin, sobota, neděle,
svátek od 10 do 16 hodin. Stálá otvírací doba: sobota, neděle, svátek 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
Vstupné: dospělý 50 Kč, dítě 3–15 let 30 Kč, rodinné vstupné 2 dospělí + 2
děti 120 Kč.
Cesta bude otevřená od 29. do 31.5. Záleží na tobě, kdy si ji projdeš. Trasa
začíná u závory na kraji lesa u domu č.p. 75. Vyluštěná tajenka ti napoví,
kde si vyzvedneš odměnu. Tajenku vyplň na druhou stranu pozvánky.
Náctiletí mohou trasu projít pomocí čtečky QR kódů.
Akce začíná ve 14:00. Pro děti i jejich rodiče bude připravena veselá
procházka parkem Mlynářka, která bude zakončená malým dárkem.
Večerníček je pořád v pohybu a ty s ním můžeš vyrazit za dobrodružstvím.
On i jeho kamarádi budou v sobotu 5. 6. slavit Dětský den v Kostěnicích.
Na cestu doporučujeme odrážedlo, koloběžku nebo jiný splašený stroj,
který plně ovládáš... nebo můžeš jít pěšky. Akce se bude konat od 14:00 do
18:00. Začátek je u Kulturního domu v Kostěnicích.
Registrace na turnaj v 8:30, začátek akce od 9:00 na nohejbalovém hřišti
v Libišanech.
Závody ze seriálu O pohár Pardubického kraje. Začátek akce v 9:00.

Němčice
Choteč
Kunětická hora

Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Tři veteráni, Noc na Karlštejně. Divadelní představení pod širým nebem na
rondelu pod věží.

20.7.

Koncert skupiny Živaňanka

Hostinec U Pitrů
Rokytno

23.7.

Večer sezemických kapel

Areál TJ Spartak
Sezemice

23.-25.7.

Cestovatelský festival v létě v Marina Kempu

24.7.

DUHOVÝ MINI FOOD FESTIVAL

24.7.

Relax Party Rokytno

25.7.

Rodinné odpoledne plné bublinek

31.7.

12.-13.8.

Stéblovská pouťová veselice s letním kinem

Dny dobrovolnictví Pardubického kraje

14.8.

Tradiční Sezemická pouť – Sezemická lávka a
pouťová zábava se skupinou STRESOR

15.8.

Poutní mše svatá a Poutní koncert

21.8.

Rozloučení s prázdninami na hřišti v Němčicích

21.8.

Posezení s dechovou hudbou Živaňanka

21.8.

Zástavské posvícení

28.8.

Grand Prix Dříteč

28.8.

Rozloučení s prázdninami a country večer
s kapelou Medvědi

3.9.

Prague Queen – World Tribute Band

4.9.

Rybářské závody

Marina Kemp Stéblová
Moravany – Duhové
jezero
Hostinec U Pitrů
Rokytno
Areál TJ Spartak
Sezemice

Stéblová – u rybníka

Sportovní park
Pardubice
řeka Loučná, areál TJ
Spartak Sezemice
Sezemice – kostel
Nejsvětější Trojice
Němčice
Areál TJ Spartak
Sezemice
Zástava, Rokytno
Golf & Spa Resort
Kunětická Hora, Dříteč
Areál TJ Spartak
Sezemice
Areál TJ Spartak
Sezemice
Kostěnice

Začátek akce od 18:00, vstupné zdarma.
Zábavný večer na hřišti v Sezemicích, zahrají kapely Vypuštěné koupaliště,
Sešlost, Natřije a Resumé. Cena vstupenek: předprodej – 100 Kč, na místě
– 150 Kč. Začátek akce od 19:00.
Víkend plný cestovatelských přednášek, povídání, koupání, grilování,
opékání, piva, vína a fotografického workshopu.
Akce se koná od 10:00 do 19:00. Vstupné 50 Kč, děti zdarma.
K posezení zahraje kapela DREAMS OF ROCK. Začátek akce od 19:00.
Bublinková show Matěje Kodeše, vstupné zdarma. Začátek akce od 14:00.
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
konat 6. ročník soutěže o nejchutnější pouťovou dobrotu. Své příspěvky je
možné donést mezi 15:00-16:00 – přikryté, aby soutěž mohla probíhat
anonymně. Ukončení soutěže v 17:30.
Zajímá vás, co dobrovolníci v našem kraji dělají? Chcete zapojit
dobrovolníky ve své organizaci nebo se sami stát dobrovolníkem? Přijďte si
s námi užít dva dny plné dobra ve Sportovním parku Pardubice!
Tradiční soutěž ve zdolání lávky přes řeku Loučnou, začátek od 14:00. Od
20:00 Sezemická taneční zábava na hřišti s kapelou Stresor.
Začátek mše od 9:30, koncert od 17:00.

Začátek akce od 17:00, vstupné zdarma.
6. ročník běžeckého závodu, který je určený pro všechny věkové kategorie.
Trať vede po asfaltové stezce kolem Golf Resortu Kunětická Hora. Po
závodě bude možné využít saun Cedrus Spa.
Začátek akce od 14:00, začátek country večera od 18:00. Vstupné zdarma.
Začátek akce od 20:00, vstupenky v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.

10.9.

Koncert skupiny MARIEN

11.9.

Posvícenecký turnaj v nohejbale

12.9.

Petanquový turnaj

18.9.

Rozloučení s létem v Rokytně

Sezemice – sál MěÚ
Sezemice
Kostěnice
Sezemice – park
Mlynářka
Rokytno

Začátek akce od 19:00, vstupenky v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
Dopoledne – děti, odpoledne – dospělí.

Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
První ročník food festivalu na pardubickém zámku. Moderní gastronomie a
pernštejnská kuchyně na jednom místě! Přijďte ochutnat jak špičkové
Východočeské muzeum
25.9.
Food festival Pernštejnské hodování
výtvory současných kuchařů, tak ověřte jejich um v přípravě jídla, které se
– Zámek Pardubice
podávalo u pernštejnského dvora a v době renesance! Začátek akce
v 10:00. Vstup zdarma.
25. – 26.9. Tenisový turnaj
Kostěnice
Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad.
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.

