Kalendář akcí v MAS Region Kunětické hory 2019
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

8.2.

19. Společenský ples

22.2.

19. Reprezentační ples Svazku obcí Loučná

23.2.

Obecní ples

2. 3.

Masopust ve Dřítči

8.3.

Oldies Párty 60.-90. léta s kostýmy

23.3.

Grand Prix Dříteč – 4. ročník

7.4.

Pardubické hudební jaro – Musica Bohemica

13.4.
13.4.

Velikonoční jarmark
Rokytenská míle

16.4.

Noc mladých výzkumníků

Rokytno

Dříteč
Kostěnice

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
Vstupné: dospělý 50 Kč, dítě 3–15 let 30 Kč, rodinné vstupné 2 dospělí + 2
děti 120 Kč.
Ples hasičů a myslivců s půlnočním překvapením, hraje kapela Renonc,
vstupné 150 Kč
Začátek ve 20h v Kulturním domě Kostěnice, hrají B-Q Chrast a Rock-Band
Hlinsko.

Staré Žďánice
Sraz masek v 11:00 u Obecního domu. Nebudou chybět masopustní
dobroty v obecní restauraci po celý víkend.
Hraje DJ Pedro, vstupné 250,- možné ubytování za příplatek. Těšit se
Golf & Spa Resort
můžete na retro nápojový lístek, studený raut v ceně vstupného, vyhlášení
Kunětická Hora, Dříteč nejoriginálnějšího kostýmu a taneční choreografie, tombola, vystoupení
skupiny Fénix. Začátek ve 20:00
Golf & Spa Resort
Běžecký závod určený pro všechny věkové kategorie. Trať vede po
Kunětická Hora, Dříteč, asfaltové stezce kolem Golf Resortu Kunětická Hora. Po závodě bude
organizuje spolek Zdraví možné využít saun Cedrus Spa. Hosté: I.Bugár, R. Šebrle, J. Holuša, M.
a sportovní aktivity
Doktor
Sezemice – kostel
Cena vstupenky 250 Kč
Nejsvětější Trojice
Staré Ždánice
Krásný velikonoční jarmark v obecní hospodě.
Rokytno
16. ročník běžeckého závodu mladých hasičů.
Noc mladých výzkumníků, kterou pořádá Univerzita Pardubice, se
ABC Klub Pardubice
odehraje mezi 16:00 a 22:00. Těšit se můžete na chemické pokusy,
ekonomické kvízy, logistické hry, virtuální realitu, historické záhady,
Dříteč

26.4.

Den Země

5.5.

Oficiální závody skoky

11.5.

Férová snídaně

11.5.

Hradubický běh

24.5.-30.6

25.5.

1.6.
27.5.-31.5.
15.6.
22.6.
14.7.
19.7.-20.7.
23.-27.7.
27.7.-28.7.
Srpen
3.8.

Letní divadelní scéna VČD Pardubice

Staročeské máje

Gulášobraní
Jak se peče písnička
Sraz rodáků a přátel obce Rokytno
100 let sezemického fotbalu
Král na hradě
Festival České hrady
EUROPEAN YOUNG MASTERS
Hobby závody
Festival chutí, vůní a řemesel
Letní HAVANA NOC

hvězdárnu a nahlédnete také pod pokličku IT, matematice zábavnou
formou a restaurátorským technikám.
Na akci od 9:00 do 17:00 se budou opět prezentovat neziskové organizace
z Pardubického kraje. Akce bude rozdělena na dopolední část (9:00-13:00),
která bude určena především žákům MŠ, ZŠ a SŠ z Pardubic a okolí, a
KONEP, Pardubice –
odpolední část (13:00-17:00), která bude určena široké veřejnosti. Letos se
Pernštýnské náměstí návštěvníci mohou těšit na novou zážitkovou hru „NAJDI SPRÁVNOU
NEZISKOVKU aneb Co mám dělat když…“ nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Nebude chybět kulturní program, stánky s lokálních prodejců a
občerstvení.
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.
Kráska a zvíře, Král jelenem. Představení pod širým nebem na rondelu pod
Kunětická hora
věží
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
Staré Ždánice
mohou těšit na přehlídku krásných barevných krojů a také na originální
pásmo lidových tanců. Na závěr všechny čeká tombola a večer pak Májová
zábava.
Kostěnice
Klání o nejlepší guláš.
Kunětická hora
Program pro předškoláky a mladší školní děti.
Rokytno
Akci bude doprovázet bohatý, nejen hudební, program.
Sezemice
Oslava kulatého výročí fotbalu v Sezemicích
Návštěva krále Vladislava Jagellonského u svého rádce, pana Viléma z
Kunětická hora
Pernštejna, na hradě Kunětická hora po 522 letech.
Kunětická hora
Multižánrový dvoudenní hudební festival v areálu pod Kunětickou horou.
Golf & Spa Resort
Neoficiální mistrovství Evropy mládeže v golfu. Nejprestižnější mládežnická
Kunětická Hora, Dříteč soutěž v tuzemsku.
Spojil – Farma Apolenka Jezdecké hobby závody ČJF parkur.
Zámek Pardubice
Golf & Spa Resort
Kunětická Hora, Dříteč

Producenti, výrobci i řemeslníci předvedou na festivalu to nejlepší ze své
úrody a dílny.
Disko na letní terase s barem v Havana stylu

7.8.

Michal Hromek Consort

Kunětická hora

Koncert irské a skotské hudby v Rytířském sále hradního paláce
Hradozámecká noc na Kunětické hoře bude zahájena lampionovým
31.8.
Hradozámecká noc + lampionový průvod
Kunětická hora
průvodem z podhradí k paláci a pak už budou následovat večerní prohlídky
zpestřené o doprovodný program.
Všichni návštěvníci, milovníci zvířat a přírody se mohou těšit na
Hravé odpoledne na farmě aneb Dobrovolníci
nezapomenutelné odpoledne. Na programu dne budou zábavnou formou
Září
Spojil – Farma Apolenka
dětem
prezentovány neziskové organizace z Pardubického kraje a život zvířat na
farmě.
Golf & Spa Resort
Září
PODZIMNÍ KULTURNÍ VEČER S RAUTEM
Divadelní představení, autorské čtení
Kunětická Hora, Dříteč
Areál pod Kunětickou Akce s bohatým programem je určena zejména pro rodiny s dětmi. Akce se
7.9.
Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí
horou
koná od 10:00 do 17:00.
Bezplatné zpřístupnění pernštejnského sklepení pod hradním nádvořím
8.9.
Dny Evropského dědictví
Hrad Kunětická hora
spojené s ochutnávkou vín.
Celodenní degustace vybraných vín a doprovodný program pro celou
21.9.
Kunětické vinobraní
Kunětická hora
rodinu.
21.9.
Den sportu
Chvojenec
28.9.
Hasičské závody v Rokytně
Rokytno
Hasičské závody.
5.10.
Hobby závody
Spojil – Farma Apolenka Hobby závody skoky
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.

