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5. 2. SPS - VHS - Bez Šance
SPS pokřtí album Adios, kamarádi pankáči! K tomu 
jako hosté kluci z hor VHS a Bez Šance! Koncert se 
koná v KlonDike music clubu.

5. 2. Rock Solit 
Hudební povyražení v rytmu Music ‚n‘ Ski. S pře-
zouváním se neobtěžujte, na Bullbaru v Peci pod 
Sněžkou se tančí ponejvíce v přeskáčích. Ostatně 
jak jinak, když na koncert přijedete přímo z večerní-
ho lyžování?

5. - 7. 2. Ledová jízda: Memoriál  
Dr. Václava Vojtěcha  
28. ročník výjimečného závodu psích spřežení s mezi-
národní účastí. Podstatou závodu je ujet plánovanou 
trasu, která je rozdělená na etapy do jednotlivých 
dnů. Týmy si vezou veškeré vybavení s sebou a mezi 
etapami přespávají ve volné přírodě ve stanu.

11. 2. Rest & DJ Herby 
Známý český rapper Rest z Ty Nikdy Labelu a jeho 
doprovod DJ Herby v Peci pod Sněžkou! Koncert se 
koná v KlonDike music clubu.

11. 2. Jakž Takž 
Legendami opředená trutnovská kapela s opravdu 
širokým a rozmanitým žánrem. Koncert se koná na 
Bullbaru.

12. 2. Circus Problem 
Dechy, smyčce, balkánský beat a chansonový zpěv. 
Přesvědčte se na koncertě, tahle parta vás nene-
chá ani chvilku sedět.  Koncert se koná v KlonDike 
music clubu.

12. 2. Sansaband
Kytary, basa, cajon a dynamický hlas zpěvačky 
Lussy, doplňovaný vokály Alše, Carlose a Plyše. Kon-
cert se koná na Bullbaru.

Ú N O R  2 0 2 2

Pec pod Sněžkou a Velká Úpa

18. 2. Swingin’ Travellers
Swingin‘ Travellers v Peci pod Sněžkou!  Koncert se 
koná v KlonDike music clubu.

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

19. 2. Benjaming’s Clan 
Benjamin Clan zahrají na Bullbaru v Peci pod Sněž-
kou!

19. 2. Poletíme?
Poletíme? se vrací na koncertní pódia a kola jejich 
dodávky se zastaví i Peci pod Sněžkou na Klondiku!

22. a 24. 2. Expediční kamera  
- filmový festival
V úterý 22. 2. a ve čtvrtek 24. 2. se koná Expediční 
kamera tradičně na KlonDiku v Peci pod Sněžkou.

25. 2. Cocoman
25. února na KlonDike opět zavítá Cocoman! 

25. 2. Grepy
Zveme Vás na koncert skupiny Grepy! Koncert se 
koná na Bullbaru.

26. 2. Tři sestry
Během Vinyl tour zazní pouze a výhradně skladby 
z prvních tří LP desek: Na kovárně to je nářez (1990), 
Alkáč je největší kocour aneb několik písní o lásce 
(1991) a Švédská trojka (1993). Fanoušci se mohou 
těšit nejen na písně známé a časem prověřené, ale 
i na skladby, které ještě na koncertech nikdy nesly-
šeli. Tahle šňůra už se nebude opakovat!  Koncert 
se koná v KlonDike music clubu.

26. 2. Sansaband
Kytary, basa, cajon a dynamický hlas zpěvačky 
Lussy, doplňovaný vokály Alše, Carlose a Plyše. Kon-
cert se koná na Bullbaru.


