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Výstava Malíř a fotograf spolu na horách 
Ondřej Mestek a Pepa Dvořáček jsou především dva 
kamarádi z dětství. Přitom každý pracuje s jiným médi-
em, ale propojuje je zejména motiv figury, krajiny a hor. 
Ondřej Mestek je malíř a Pepa Dvořáček je fotograf. 
Výstava se koná v galerii Veselého výletu.

3. 3. Maniak & DJ Wich 
Zveme Vás na show Maniaka & DJe Wiche do Pece 
pod Sněžkou! 

3. 3. Grepy hrají na Bullbaru 
Hudební povyražení v rytmu. Music ‚ n ‚ Ski. S přezou-
váním se neobtěžujte, na Bullbaru se tančí ponejvíce 
v přeskáčích. 19:00 — 22:00

4. - 5. 3. Třídíme na sněhu: Resorting Games 
Projekt Třídíme na sněhu probíhá v horských areálech 
a jeho stěžejním cílem je umožnit návštěvníkům třídit 
odpady. I na kopcích produkujeme odpad, jako jsou 
kelímky od nápojů, obaly od sušenek, sáčky od svačiny 
nebo třeba petky od pití.

4. 3. Circus Brothers 
Přijďte na koncert a poznejte energii Circus Brothers!

9. 3. Afu-ra 
Afu-Ra, vlastním jménem Aaron Phillip se prodral na hip 
hopovou scénu jako host legendráního rapera Jeru the 
Damaja, ale již téměř dvacet let je to AFU-RA, který si 
zve jiné hvězdy hip hopové scény. 

10. 3. DJ Jamiro

10. 3. Nikita a Filip hrají na Bullbaru 
Music ‚ n ‚ Ski. S přezouváním se neobtěžujte, na Bull-
baru se tančí ponejvíce v přeskáčích. 19:00 — 22:00

11. 3. UDG & Patrik Malý 
Zveme vás na koncert kapely UDG, která 11. března 
zavítá na KlonDike do Pece pod Sněžkou. Začátek ve 
21:00 hodin v KlonDike music clubu.

11. - 12. 3. FIS Masters cup - Světový pohár 
ve sjezdovém lyžování 
Závodníci  Masters z celého světa se opět připravují na 
start na Světový pohár FIS Masters Cup do Pece pod 
Sněžkou. O březnovém víkendu 11. – 12. bude společ-
nost SJ SKI pořádat světový pohár kategorie Masters 
v alpských disciplínách.

B Ř E Z E N  2 0 2 3

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

11. - 12. 3. Zabíjačkové hody 
Ski bar na Zahrádkách pořádá zabíjačkové hody. Hrát 
bude DJ Max Draat. 

12. 3. Honza Tráva Trávníček 
Honza je nejen zkušený horolezec, který má na svém 
kontě pět vylezených osmitisícovek (včetně třeba K2 
nebo Annapurny), ale je to i vášnivý cestovatel. 
začátek: 20:30, salónek Telemark v Hotelu Horizont

14. 3. Maškarní 
KlonDike music club vás zve na maškarní párty. Téma 
libovolné, čím větší úlet tím líp. Zváni jsou všichni, kdo 
nezkazí žádnou srandu.

16. 3. Expediční kamera 
Už 16. března proběhne promítání Expediční kamery 
v Music clubu KlonDike. Těšit se můžete na 7 filmů 
z různých koutů světa a jednu živou přednášku Ondřeje 
Hlaváče o skialpování v iráckém Kurdistánu. Jako 
bonus bude závěrečné slosování vstupenek o skvělé 
hodnotné ceny z Intersportu v Peci pod Sněžkou.

17. 3. Znouzectnost & Benjaming’s Clan 
Legendární punkrocková Znouzecnost z Plzně vystoupí 
v rámci přátelského setkání s petříkovickou kapelou 
Benjaming‘s Clan vyznačující se hudbou víceméně 
nezařaditelnou. Kapela svůj styl tedy pojmenovává 
novotvarem „Rock‘n‘Dudy“ a příchází se stejnojmenou 
novou deskou, která bude právě v tento večer pokřtě-
na i v rámci výročí 20 let na scéně!

17. 3. DJ Max Draat & Dave Trumpeteer hrají na 
Bullbaru 
Music ‚ n ‚ Ski. S přezouváním se neobtěžujte, na Bull-
baru se tančí ponejvíce v přeskáčích. 19:00 — 22:00

18. 3. Rock rádio v Peci 
Sobota 18.3. v Peci bude patřit Rock rádiu. Můžete se 
těšit na Marothovo rockový nářez v podání Trio Traktů-
rek a rockovou diskotéku. Hlavní hvězdou bude kapela 
Dymytry. Večerem provede Jirka Weigyzz. Můžete se 
těšit na celý tým Rock rádia a rockové hostesky. 

24. 3. Paulie Garand 
Paulie Garand, jeden z nejznámějších českých raperů 
vystoupí 24. března na KlonDiku v Peci pod Sněžkou!

24. 3. Grepy hrají na Bullbaru 
Music ‚ n ‚ Ski. S přezouváním se neobtěžujte, na Bull-
baru se tančí ponejvíce v přeskáčích. 19:00 — 22:00

25. 3. Mňága a Žďorp 
KlonDike music club vás zve do Pece pod Sněžkou na 
koncert oblíbené rockové kapely Mňága a Žďorp.

31. 3. Meta & the noises 
KlonDike music club vás zve na koncert kapely  
Meta & the noises.


