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Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

3. 9. Krakonošův guláš

Zveme vás na jarní závody 4th KRNAP skate cup,
které otevírají skateboardovou sezónu. Závody se
uskuteční na pěší zóně v podloubí KlonDike music
clubu, před kavárnou Craft coffee.

Zveme Vás na tradiční akci Krakonošův guláš. Jako
každý rok můžete hodnotit nejlepší guláš od soutěžních týmů. Deset družstev vaří z 18 kg masa na
každém kotli. Jsou 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.

14. 5. Dejwyho horský běh

10. 9. Okolo Pece

7. 5. 4th KRNAP skate cup

Horský běžecký memoriál Dejwyho. Přijeďte si zaběhat na 8. ročník závodů nebo jen fandit.

21. 5. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou

Zveme Vás k jarnímu úklidu Sněžky a okolí pod
Sněžkou. Úklid je registrovaný pod organizací
Ukliďme Česko. Registrované dobrovolníky čeká
nejen dobrý pocit z dobročinné akce, ale i výhody
v podobě slev na ubytování a služby v Peci pod
Sněžkou.

28. 5. Na Sněžku pro Tomáška

V sobotu 28. května nás čeká jubilejní 10. ročník
charitativního výstupu na Sněžku, tentokrát pro
dvouletého Tomáška.

18. 6. Krakonošův cyklomaraton

Zveme Vás na přátelský závod, který probíhá každoročně v Peci pod Sněžkou na závěr cyklistické
sezóny. Přijeďte závodit, nebo jen fandit. Start akce
ve 12 hodin. Cyklistická 45 km vyjížďka krásnou přírodou Krkonoš.

1. 10. Závod novodobých horských nosičů
V tomto závodě změří své síly novodobí horští nosiči, kteří ponesou svůj náklad z Velké Úpy na nejvyšší
horu České republiky.

8. 10. Rubenczal
Unikátní horský půlmaraton, vedoucí od Horské
chaty Portášky na Černou horu, dolů do Pece pod
Sněžkou a zpět na Portášky.

Zveme Vás na silniční cyklistický závod přes hřebeny
Krkonoš a česko-polským pohraničím.

8. 10. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou
- předpokládaný termín

25. 6. Krkonošský festival minipivovarů

Letní návštěvníci po sobě v Krkonoších zanechají
vždy nemilou odpadkovou stopu, kterou s dobrovolníky každoročně uklízíme. Přidejte se i vy a pomozte nám vyčistit tento krásný kousek přírody.

Festival s velkým výběrem piv z lokálních minipivovarů, stánky s občerstvením a regionálními produkty.

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 připravili divadelní představení. Přijďte se podívat na První
krkonošské divadlo Járy Dostálka.

12. 11. Svatý martin
Zveme vás na Svatomartinský pochod. Sejdeme
se u školy a vydáme se ke kapličce u Chaty Amor.
LAMPIÓNY S SEBOU!

25. - 26. 11. Zahájení adventu pod Sněžkou
Srdečně vás zveme na Zahájení Adventu pod Sněžkou během kterého proběhnou Vánoční dílničky
a minijarmark v ZŠ Pec pod Sněžkou, slavnostní
rozsvícení Vánočních stromů ve Velké Úpě i v Peci
pod Sněžkou.

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

