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7. 5. 4th KRNAP skate cup 
V Krkonoších nastupuje jaro, takže před cestou do 
Pece pod Sněžkou vyměňte prkno nebo lyže za 
skateboard a přijeďte si zajezdit a bavit se na oblí-
bený skate contest. Zveme vás na jarní závody 4th 
KRNAP skate cup, který přivítá jaro a otevře skate-
boardovou sezónu. Kde? Na pěší zóně v podloubí 
KlonDike music clubu, před kavárnou CRAFT coffee.

14. 5. Dejwyho horský běh 
Horský běžecký memoriál Dejwyho. Přijeďte si za-
běhat na 8. ročník závodů nebo jen fandit. Datum 
opět vyladěné na to, aby nějaký ten sníh zůstal 
na trati a zároveň nám bylo dole v cíli dobře. Tak 
trénujte, závod bude zase nekompromisní a bolavý, 
ale tak to máme přece rádi...

21. 5. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou 
Zapojili jsme se do celorepublikové akce Ukliďme 
Česko a společně uklidíme nejvyšší horu České 
republiky i hřebeny a údolí pod Sněžkou. Přidáte se 
k nám? Registrované dobrovolníky čekají po celý 
víkend výhody v podobě zvýhodněného ubytování, 
slevy na stravování nebo místní služby od partnerů 
akce. 
Partneři: Ukliďme Česko, Lanová dráha Sněžka, 
Aparthotel Svatý Vavřinec, Monkey Park, Penzion 
Říp, KlonDike music club & hostel, Hotel Horizont, 
Hotel Hvězda, Happy Hill Sport, Deli Post restaura-
ce, Booking Pec

28. 5. Na Sněžku pro Tomáška 
V sobotu 28. května nás čeká jubilejní 10. ročník cha-
ritativního výstupu na Sněžku, tentokrát pro dvoule-
tého Tomáška. Program začne od 8:00 na centrálním 
parkovišti v Peci a společný start je naplánovány 
v 9:00. V 10:00 je setkání u Kapličky v Obřím dole, 
odkud bude vyrážet Jaroslav Petrouš a ostatní 
amputáři. Po celý den se můžete těšit na bohatý 
program a také hudební festival Handicap Fest.

28. 5. DJ Jamiro 
House, funky house a na začátek i nějaký electro 
swing, aneb večerní program v KlonDike music clubu.
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Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

10. 6. Noc kostelů ve Velké Úpě 
Program v kostele Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě je 
součástí regionálního programového celku Krkonoš-
ská trojice, který propojuje kostely v Černém Dole, 
v Malé Úpě a ve Velké Úpě. Všechny tři kostely jsou 
propojeny malými koncerty 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 infor-
mace najdete u pořadatele.

24. 6. Koncert u Kostela Nejsvětější Trojice 
ve Velké Úpě

25. 6. Krkonošský festival minipivovarů 
Festival s velkým výběrem piv z lokálních minipivo-
varů, stánky s občerstvením, regionálními produkty 
a doprovodným programem. Na jaké pivovary se 
letos můžete těšit? Toto tajemství budeme postup-
ně odtajňovat na sociálních sítích. Sledujte nás 
a nenechte si nic ujít.

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

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

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


