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1. 1. - 12. 1. Výstava fotografií Bohdana  
Holomíčka - Veselý výlet
Šedesátá výstava v galerii Veselý výlet v Peci pod 
Sněžkou je připravena spolu s předním českým foto-
grafem Bohdanem Holomíčkem a zapsaným ústavem 
Paměť Krkonoš. Srdečně vás zveme na velkoformátové 
fotografie z autorova zlatého fondu.  
• Výstava je otevřena denně od 8.30 do 17.30 hodin do 

konce ledna 2023.

Malíř a fotograf na horách spolu
Ondřej Mestek a Pepa Dvořáček jsou především dva 
kamarádi z dětství. Spojuje je nejenom společné trá-
vení času na horách v mládí i v současnosti, ale hlavně 
výtvarná tvorba. Přitom každý pracuje s jiným médiem, 
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.

6. 1. Tříkrálový sjezd - Kostel Nejsvětější Trojice
Zveme vás ke Kostela Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě, 
kde 6. 1. proběhne Tříkrálovský sjezd.
• začátek od 16:00
• upravená dráha
• odměna pro každého
• za sjezd v královském hávu prémie
• volba Krále sjezdu
• teplý čaj, svařák a párky
Startovné rovnou do pokladničky. Sáně, boby a úsměv 
s sebou!

6. 1. Grepy - Bullbar
Hudební povyražení v rytmu Music ´n´ Ski. S přezou-
váním se neobtěžujte, na Bullbaru se tančí ponejvíce 
v přeskáčích. 19:00—22:00

13. 1. Swingin’ Travellers
A jako vždy v půlce ledna přichází Swingin‘ Travellers na 
KlonDike. Soundsystem DJs a live muzikantů, kteří svou 
improvizací doplňují energickou elektronickou show.
• DJ’s: DJ Swing Garden DJ Max W. DJane Stell the 

HepCat DJ Rudegust
• Muzikanti: Tomáš Havlinek – housle Antonio Camma-

rata – akordeon Dave Trumpeteer – MC, trumpeta 
Miller Harrison – el. kytara

13. 1. Nikita a Filip - Bullbar
Hudební povyražení v rytmu Music ´n´ Ski. S přezou-
váním se neobtěžujte, na Bullbaru se tančí ponejvíce 
v přeskáčích. 19:00—22:00
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Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

14. 1. Zooblasters
Nápaditá 8 členná kapela v mezinárodním složení, 
která vystupuje ve zvířecích kostýmech. Jejich hudba 
kombinuje elektronické beaty, hip-hopové rýmy a ži-
velnou energii. Skladby jsou inspirovány a ovlivněny 
mnoha žánry napříč hudebním spektrem.
• Místo konání: KlonDike music club

17. 1. Na stojáka! Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, 
Dan Čech
Název Pec pod Sněžkou vznikla nejspíš z německého 
„Petz“, což je medvěd a i my Vám dodáme tři mědvědy 
(bez cibulky). Doražte na Medvěda ušatého Daniela 
Čecha, Medvěda baribala alias Lukáše Pavláska 
a Medvěda ledního Karla Hynka – bohužel bez srsti… 
Začátek od 20:00 hodin v KlonDike music clubu.

19. - 22. 1. SkialpujFEST
Staňte se od 19. do 22. ledna 2023 v Peci pod Sněžkou 
součástí SkialpujFESTu. Zúčastněte se odborných 
přednášek, workshopů, otestujte vybavení a zazávoď-
te si v Noci Tuleních pásů. Užijte si víkend s lidmi, kteří 
o sněhu, horách a sportu přemýšlejí stejně jako vy.

20. 1. Oldies - KlonDike DJs

20. 1. Jakž Takž - Bullbar
Hudební povyražení v rytmu Music ´n´ Ski. S přezou-
váním se neobtěžujte, na Bullbaru se tančí ponejvíce 
v přeskáčích.
• 19:00—22:00

21. 1. Noc tuleních pásů
Třetí lednový víkend se koná NOC TULENÍCH PÁSŮ 2023 
plná netradičních zážitku, sportovních výkonů a skvělé 
atmosféry večerních Krkonoš. V sobotu 21.1.2023 nebo 
spíš v neděli po večírku si odvezete nejen finisherský 
dárek a výhru z tomboly, ale především novou zkuše-
nost a vzpomínku! 

25. 1. KlonDike X-games

27. 1. DJ Fun - KlonDike DJs

27. 1. DJ Max Draat & Dave Trumpeteer - Bullbar
Hudební povyražení v rytmu Music ´n´ Ski. S přezou-
váním se neobtěžujte, na Bullbaru se tančí ponejvíce 
v přeskáčích.
• 19:00—22:00

28. 1. Monkey Business
Zveme vás na koncert Monkey Business do Pece pod 
Sněžkou. Pop, funk, sníh a sjezdovky, všechno máme!
• Místo konání: KlonDike music club


