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www.pecpodsnezkou.cz/akce
Aktuální informace o akcích si ověřte přímo u pořadatelů.

1. 6. Horský závod aneb mladí 
horalové 
Horolezecký oddíl Krkonoše zve všechny 
svěřence na ukončení indoorove sezóny. Čeká 
vás spousta překvapení. Závod se koná od 
14:00 ve stanu poblíž HS v Peci pod Sněžkou 
a je určen pro závodníky od 7 do 16 let.

10. 6. Noc kostelů ve Velké Úpě 
Program v kostele Nejsvětější Trojice ve Velké 
Úpě je součástí regionálního programového 
celku Krkonošská trojice, který propojuje kostely 
v Černém Dole, v Malé Úpě a ve Velké Úpě. 
Všechny tři kostely jsou propojeny malými kon-
certy z děl klasické hudby. Noc kostelů ve Velké 
Úpě bude symbolem otevřené náruče Panny 
Marie. 
Program: 
18:00     otevření kostela, samostatné prohlídky, 
               průvodní slovo a hudba  
20:00    AVE MARIA koncert         
20:45     Loretánská litanie

12. 6. Poutní mše svatá v Kostele 
Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě

18. 6. Krakonošův cyklomaraton 
Zveme Vás na silniční cyklistický závod přes 
hřebeny Krkonoš a česko-polským pohraničím. 
Bližší informace najdete u pořadatele.

25. 6. DJ Jamiro 
House, funky house a na začátek i nějaký 
electro swing, aneb večerní program 
v KlonDike music clubu.

ČERVEN - SRPEN 2022

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

25. 6. Krkonošský festival minipivovarů 
Festival s velkým výběrem piv z lokálních mini-
pivovarů, stánky s občerstvením, regionálními 
produkty, hudebním i doprovodným progra-
mem. V průběhu celého dne budou probíhat 
soutěže o ceny a degustace, dětský park, 
představování pivovarů a regionálních výrobců 
i další zábava. Novinkou oproti předchozímu 
ročníku je autobus, který bude vozit návštěvní-
ky kyvadlově mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou 
Úpou, po celý den zdarma.

Mezi pivovary se představí Pecký pivovar s pi-
vem Sněžka, minipivovar Fries, vrchlabské pi-
vovary Medvěd a Hendrych nebo Trautenberk 
z Horní Malé Úpy a pivo Kolín z Kolínské boudy. 
Další pivovary budeme postupně představo-
vat.

Hudební program
Nešlapeto, MyBand, Crazy Dogs, Jam & Bazar

Akce se koná na parkovišti ve Velké Úpě v blíz-
kosti spodní stanice lanovky Portášky. Vstup na 
je zdarma. Sledujte nás na Facebooku a ne-
nechte si nic ujít žádnou novinku. 

16. 7. Den IZS a oslavy hasičů  
ve Velké Úpě 
Zveme Vás do Velké Úpy na den Integrovaného 
Záchraného systému a oslavy sdružení 
dobrovolných hasičů Velká Úpa.

10. 8. Svatovavřinecká pouť 
Zveme vás na tradiční Svatovavřineckou pouť. 
Pochod na Sněžku na Svatého Vavřince, spo-
jený se mší na vrcholu naší nejvyšší hory.

27. 8. Loučení s prázdninami  
- divadlo na Herní krajině  
Jako rozloučení s prázdninami jsme pro vás 
připravili divadelní představení. Přijďte se 
podívat na První krkonošské divadlo Járy 
Dostálka.


