
PROGRAM

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

Výstava fotografií Běh času  
od Radka Macha
Každou sobotu odpoledne, po celý leden, 
si můžete prohlédnout výstavu fotografií 
Radka Macha v kostele Nejsvětější Trojice  
ve Velké Úpě.

5. - 8. 1.  
Tříkrálová sbírka v Kostele  
nejsvětější Trojice ve Velké Úpě
Sbírka proběhne formou volně přístupné 
kasičky v kostele od 5. do 8. 1. vždy od 14:30 
do 16:00. V té době bude otevřen celý kostel 
a bude k vidění místní cca 200 let starý kos-
telní betlém.

8. 1.  
KALINMAFIA GAME of SHRED
Závody ve freestyle snowboardingu nad 
Penzionem A+A. Hrát se bude o věcné ceny 
v hodnotě 70 000 Kč. Více informací u pořa-
datele.

9. 1.  
SWAP oblečení
Je škoda oblečení vyhodit, ale radost da-
rovat a sdílet. Celá výměna je zdarma. Více 
informací najdete u pořadatele KlonDike 
music club.

11. 1.  
Marek Holeček: Nebeská past
Výstup s názvem „Nebeská past, či Hevene-
ly Trap“ se již stal legendou. Markovu před-
nášku a vyprávění doprovodí obrázky  
a filmový dokument. Více informací najdete 
u pořadatele KlonDike music club.

L E D E N  2 0 2 2

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

15. 1.  
Red Bull Homerun
Poslední lanovka, prázdná sjezdovka a po-
řádná rychlost. To je Red Bull Homerun. Kde 
jinde sprintuješ v lyžácích nebo snowboar-
dových botách, střemhlav se vrháš z kopce 
a sjíždíš rovnou na pořádnou apres-ski 
party? Více informací u pořadatele.  
www.redbull.com/cz-cs/events/redbull-
-homerun-pec-pod-snezkou

22. 1.  
Noc tuleních pásů
Večerní ski touringový závod dvojic a jed-
notlivců v Peci pod Sněžkou. Více informací 
na www.noctulenichpasu.cz.

25. 1.  
Na Stojáka!
Pořádně přidejte pod pec, jelikož za Vámi 
přijede Na Stojáka! Poskakovat na peci  
v Peci bude Ester Kočičková, Adéla Elbel  
a Arnošt Frauenberg - ten už toho zas tolik 
neposkáče... Těšíme se 25. ledna v KlonDike 
music clubu od 20:00 hodin.

28. 1.  
Paulie Garand
Český rapper, který se řadí do špičky české-
ho rapu a vystoupí v hudebním klubu Klon-
Dike. Více informací najdete u pořadatele.

29. 1.  
Mucha
Mucha je brněnská pseudopunková forma-
ce sdružená kolem písničkářky a podivínky 
Nikoly Muchy, která vystoupí v hudebním 
klubu KlonDike. Více informací najdete  
u pořadatele.


