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Až do 5. 11. 2022 Výstava fotografií 
v galerii Veselého výletu: Bohdan 
Holomíček
Šedesátou výstavu v galerii Veselý výlet 
v Peci pod Sněžkou jsme připravili spolu 
s předním českým fotografem Bohdanem 
Holomíčkem a zapsaným ústavem Paměť 
Krkonoš. Srdečně zveme na velkoformátové 
fotografie z autorova zlatého fondu. Výstava 
je otevřena denně od 8.30 do 17.30 hodin do 
5. listopadu a potom ještě v prosinci a lednu 
2023.

4. 8. Degustace vín - Rajské klášterní  
Vavřinec restaurace

6. 8. Svatovavřinecké posezení  
- Kostel Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě
Svatovařinecké posezení s cimbálovou 
muzikou DYJAVAN. Kromě skvělé muziky 
a velké pohody vás čeká soutěž pro dospělé 
odvážlivce o 5 litrů dobrého moravského 
vína. A aby u toho děti nezlobily, drobný 
program čeká i na ně. 

10. 8. Svatovavřinecká pouť
Tradiční pochod na Sněžku na svátek 
Svatého Vavřince, spojený se mší na vrcholu 
naší nejvyšší hory.

Harmonogram:
8:30 na parkovišti u kapličky přivítá účastníky 
výstupu Krakonoš a Anče, která vás pohostí 
koláči
9:00 hromadný odchod účastníků na Sněžku
11:00 setkání českého a polského procesí 
u Slezské boudy
12:00 mše svatá pod širým nebem u kaple 
sv. Vavřince na vrcholu Sněžky

SRPEN 2022

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

 
11. 8. Degustace vín - Vinařství 
Mokruša  
Vavřinec restaurace

16. 8. Diplomático a Canaima gin  
Vavřinec restaurace

17. 8. Turnaj v beer pongu  
KlonDike music club

18. 8. Akce „WOK“ s kuchařem  
Markem Svobodou  
Vavřinec restaurace

27. 8. Loučení s prázdninami  
- divadlo na Herní krajině Pecka
Jako rozloučení s prázdninami jsme pro 
vás připravili divadelní představení v Herní 
krajině Pecka s doprovodným programem. 
První krkonošské divadlo Járy Dostálka si na 
sobotu 27. sprna připravilo představení „Jak 
Trautenberk vystrojil hostinu Štěpanickému 
baronovi“.
Ve spolupráci s místními animátory se Ski-
Resort Live bude připraven také doprovod-
ný program pro děti v podobě soutěží, her 
nebo malování na obličej. 
Vstup do Herní krajiny Pecka i na divadelní 
představení je zdarma. V případě nevlídého 
počasí proběhne představení v klubovně 
Chaty Portášky. Začátek akce v 13:00 a za-
čátek divadelního představení v 15:00.

27. 8. Specialita na grilu 
a čtyřchodové degustační menu 
Radka Šubrta  
Vavřinec restaurace

27. 8. DJ Gorry Ruffian  
KlonDike music club


