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2. 3. KlonDike X games

3. 3. Tomáš Klus & Jiří Burian afterparty 
Do Pece pod Sněžkou zavítá Tomáš Klus v doprovodu 
Jiřího Kučerovského. O afterparty se postará Jiří Burian, 
kterého můžete znát i jako Kapitána Dema. Koncert se 
koná v hudebním klubu KlonDike.

4. 3., 11. 3. a 19. 3. Grepy 
Zveme Vás na koncert legendární skupiny Grepy! Kon-
cert se koná na Bullbaru.

5. 3. Wohnout 
Wohnout je česká hudební skupina, která pravidelně 
vystupuje na českých letních festivalech i na samostat-
ných koncertech. Jeden z prvních koncertů letošního 
roku se uskuteční v Peci pod Sněžkou. Koncert se koná 
v hudebním klubu KlonDike.

5. 3. Rock Solid 
Hudební povyražení v rytmu Music ´n´ Ski. S přezouvá-
ním se neobtěžujte, na Bullbaru v Peci pod Sněžkou se 
tančí ponejvíce v přeskáčích. Ostatně jak jinak, když na 
koncert přijedete přímo z večerního lyžování?

5. - 6. 3. FIS Masters cup 
Světová konkurence Masters lyžařů se zase vrací do 
Pece pod Sněžkou. Po dvouleté odmlce díky covidové 
pandemii mají organizátoři za spol. SJ SKI opět možnost 
uspořádat závody Světového poháru FIS v alpských 
disciplínách. Ve dnech 5. – 6.3.2022 se na sjezdovce 
Javor v Peci pod Sněžkou uskuteční již 16. ročník tohoto 
tradičního šampionátu kategorie Masters.

9. 3. Maškarní párty

11. 3. DJ Hech

12. 3. MYDY 
Zveme vás na koncert kapely MYDY do Pece pod Sněž-
kou, která si vytvořila svůj vlastní hudební žánr taneční 
hudby - Glamtronic. Pump that vibe, just dance! Koncert 
se koná v hudebním klubu KlonDike.

12. 3. Sansaband 
Kytary, basa, cajon a dynamický hlas zpěvačky Lussy, 
doplňovaný vokály Alše, Carlose a Plyše. Koncert se 
koná na Bullbaru.
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Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

15. a 17. 3. Expediční kamera 
Zveme Vás do Pece pod Sněžkou na další ročník filmového 
festivalu Expediční kamera. 12. ročník přináší dokumenty 
o cestování, dobrodružství a divoké přírodě. Spolupořa-
datelem je Sport Pec. Promítání se koná v hudebním klubu 
KlonDike.

16. 3. Beer pong

18. 3. Prago Union 
Možná jsem moc, ale Prago Union je nejvíc! A v pátek 
18. března zavítají do Pece pod Sněžkou. Koncert se koná 
v hudebním klubu KlonDike.

18. 3. Rohořez 
Dvoučlenné elektroakustické uskupení Rohořez na 
Bullbaru!

18. - 20. 3. SkialpujFEST 
Dny plné odborných přednášek, edukativních workshopů, 
testování skialpového vybavení a příležitostí k setkávání 
se skialpinistů všech věkových i výkonnostních kategorií. 
Centrem festivalového dění je hotel Horizont. 

19. 3. Noc tuleních pásů 
Večerní ski touringový závod dvojic a jednotlivců v Peci 
pod Sněžkou.

22. a 24. 3. Jeden Svět 
V úterý a ve čtvrtek se budou promítat filmy z festivalu 
Jeden svět. Jeden svět má v České republice více než 
dvacetiletou tradici a během této doby vyrostl v největší 
festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě. 
Promítání se koná v hudebním klubu KlonDike.

25. 3. Vinyl Oldies

26. 3. Reprezentační ples města Pec pod 
Sněžkou a hotelu**** Horizont 
Město Pec pod Sněžkou spolu s hotelem Horizont vás 
srdečně zvou na 25. reprezentační ples. V sobotu  
26.3. 2022 od 19:00 v HORIZONT café & restaurant. Ples ve 
stylu „swing time“ bude plný Fantasy music, hostem večera 
bude Petra Janů a můžete se těšit také na Great Gatsby 
show. Prodej vstupenek a rezervace míst zajišťuje hotel 
Horizont, e-mail: marketing@hotelhorizont.cz,  
tel.: +420 499 861 555.

26. 3. Mňága a Žďorp 
Jednou koncert zrušili a jednou přesunuli, tak si ho teď 
nenechte ujít! Konec března již klasicky... Mňága a Žďorp. 
Koncert se koná v hudebním klubu KlonDike.


