
PROGRAM

www.pecpodsnezkou.cz/akce

8. 8. 2020

Blues Jana Fice
Kostel Nejsvětější Trojice

Jan Fic, přední český autor a interpret blues, autor 
úspěšného alba Město, častý host Rádia Proglas, 
držitel Ceny za krásu slova, skvělý hudebník a dobrý 
člověk - tak lze popsat hosta naší „letní kavárny“ 
připravené počest a oslavu svatého Vavřince. 

10. 8. 2020

Svatovavřinecká pouť
Pec pod Sněžkou 

Tradiční svatovavřinecká pouť na naší nejvyšší horu, 
kde se potká české a polské procesí a proběhne 
mše.

21. 8. 2020

Cestovatelská přednáška: 
Dobroběžník v Asii
KlonDike Music Club

Motivačně humorné povídání o bláznivé cestě 
na koloběžce přes jeden kontinent.

29. 8. 2020

Loučení s prázdninami na Herní 
krajině Pecka - dětské divadlo
Herní krajina Pecka - Velká Úpa

Místní divadelní spolek Járy Dostálka hraje pro malé 
i velké v Herní krajině Pecka. Vedle divadla na vás 
čeká také doprovodný dětský program.

11.-12. 9. 2020

Horská výzva Rock Point
Pec pod Sněžkou

První seriál závodů v horském běhu/trekingu v ČR, 
určený jak pro širokou veřejnost, tak vrcholové 
sportovce.

SRPEN - ŘÍJEN 2020

12. 9. 2020

Okolo Pece
Pec pod Sněžkou

Rozloučení s kolem před zimní přestávkou pro 
všechny přátele cyklistiky. Udělejte si hezký podzimní 
víkend.

19. 9. 2020

Krakonošův guláš
Pec pod Sněžkou

Deset družstev vaří z 18 kg masa na každém kotli. 
Máme dvě soutěžní kategorie - o pohár starosty 
města od odborné poroty a cena veřejnosti Jardy 
Dostálka. Přijeďte i vy ochutnat, co pro Vás v Peci 
navaří.

27. 9. 2020

Dvojkoncert Mňága a Žďorp  
a Vypsaná fixa
KlonDike Music Club

Těšit se na ně můžete v neděli 27. 9. 2020 - nebojte, 
nezbláznili jsme se...v pondělí je státní svátek, takže 
budete mít dost času se z toho vyspat. 

3. 10. 2020

Ukliďme Sněžku - podzim
Pec pod Sněžkou

Letní návštěvníci po sobě v Krkonoších zanechají 
vždy nemilou odpadkovou stopu, kterou s dobrovol-
níky každoročně odklízíme. Přidejte se i vy a pomoz-
te nám vyčistit tento krásný kousek přírody.

3. 10. 2020

Závody Horských nosičů
Velká Úpa

V tomto závodě změří své síly novodobí horští nosiči, 
kteří ponesou svůj náklad z Velké Úpy na nejvyšší 
horu České republiky.

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa


