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od 16. 8. do 21. 9. 
O korunu Svatého Václava
Farní obec Velká Úpa vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže pro 
děti a žáky O korunu Svatého Václava.
téma: král Václav a jeho babička Ludmila, uzávěrka 21. 9. 

4. 9. 
Krakonošův guláš
Zveme Vás na tradiční akci Krakonošův guláš. Dvanáct 
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. 

10. 9. 
House Night
Páteční noc bude na KlonDiku patřit různým odnožím house 
music. 

11. 9. 
Okolo Pece
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.

11. 9. 
Beach party
KlonDike music club vás zve na maškaní Beach párty. Všichni 
v plážovém kostýmu mají vstup zdarma, welcome drink 
a 20 % slevu na baru! Během večera proběhne i soutěž 
o nejlepší kostým. Výherce se může těšit na hodnotné ceny.

19. 9. 
SWAP oblečení
Přines oblečení, které neunosíš nebo nepotřebuješ a vyměň 
ho za kousky, které využiješ. Oblečení by mělo být čisté, 
vyprané a nepoškozené. Je na Tobě, kolik věcí přineseš 
k dispozici ostatním a stejně tak, kolik si jich odneseš. Celá 
výměna je zdarma. Pořadatelem akce je KlonDike music club.

22. 9. 
Beer pong
KlonDike music club pořádá turnaj v beer pongu. Hrát se 
bude o hodnotné i tekuté ceny. Registrace týmů na místě od 
19:00 a začátek turnaje ve 20:30.
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1. 10. 
Promítej i Ty: Svébytná půda
Doprovodný program k akci Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou. 
Vstupné je zdarma.

2. 10. 
Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou
Letní návštěvníci po sobě v Krkonoších zanechají vždy 
nemilou odpadkovou stopu, kterou s dobrovolníky 
každoročně odklízíme. Přidejte se i vy a pomozte nám vyčistit 
tento krásný kousek přírody.

2. 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. 9. 10. 3rd KRNAP skate cup

9. 10.
Horský běžecký půlmaraton Rubenczal
Jedná se o unikátní horský půlmaraton, vedoucí od Horské 
chaty Portášky na Černou horu, dolů do Pece pod Sněžkou 
a zpět na Portášky.

15. 10. 
Světový den žen žijících na venkově
KlonDike music club vás zve na oslavu Světového dne žen 
žijících na venkově. Soutěž o nejlepší kostým venkovanky je 
samozřejmostí, proto kdo přijde v kostýmu venkovanky, toho 
výhody neminou.

17. 10 
SWAP oblečení
Přines oblečení, které neunosíš nebo nepotřebuješ a vyměň 
ho za kousky, které využiješ. Oblečení by mělo být čisté, 
vyprané a nepoškozené. Je na Tobě, kolik věcí přineseš 
k dispozici ostatním a stejně tak, kolik si jich odneseš. Celá 
výměna je zdarma. Pořadatelem akce je KlonDike music club.

23. 10. 
3rd KRNAP skate cup
Závody v podloubí KlonDike music clubu, které ukončují 
skateboardovou sezónu.

29. 10. 
Divadlo: Příběhy obyčejného šílenství
KlonDike music club vás zve na divadelní představení Příběhy 
obyčejného šílenství, kterou zahraje Divadelní Sekce Praha.

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa


