WINTER FESTIVAL
Bodenmais 2010

Česko-německý festival měst Příbram a Bodenmais
2. – 4. ledna 2010

Program

Bodenmais / Aktivzentrum Bodenmais / Großer Arber

Sobota, 2. ledna 2010

12.00 hod. - Slavnostní zahájení „Winter Festival Bodenmais 2010“
12.30 hod. - O
 tevření Festival stánku - prezentace města Příbram
a „příbramské speciality“ (koláče, pečivo, sladkosti)
13.00 hod. - Nástup účastníků reprezentujících města Bodenmais a Příbram
14.00 hod. - P
 rocházka zimním Bodenmaisem a prohlídka skláren
JOSKA Bodenmais
17.30 hod. - Festival stánek - „Středočeský kraj a Svatá Hora“
19.00 hod. - Vánoční varhanní koncert - Miloslava Šmolíková

Neděle, 3. ledna 2010

10.15 hod. - Česko-německá mše ve farním kostele
11.30 hod. - Festival stánek - „bavorské speciality“ (preclíky)
13.00 hod. - F estivalové hry - běh na lyžích, závody
a sprint dvojic - Aktivzentrum Bodenmais, Silberberg
18.00 hod. - Koncert bodenmaiského sboru
20.00 hod. - Společný večer a slavnostní vyhlášení vítězů

Pondělí, 4. ledna 2010

9.00 hod. - Účast na tříkrálovém průvodu městem Bodenmais
10.00 hod. - Festival stánek „Czech Tourism“ - prezentace České republiky
11.00 hod. - Trénink s lyžařským instruktorem - Großer Arber
12.00 hod. - Alpské lyžovaní - závod jednotlivců ve slalomu
16.00 hod. - Výlet kolem jezera Arbersee
17.00 hod. - Slavnostní zakončení „Winter Festival Bodenmais 2010“
Umístění Festival stánku: Am Marktplatz 10, Bodenmais

Winter Festival Bodenmais 2010 je jedinečná událost, které se zúčastní 50 mladých amatérských sportovců
reprezentujících města Příbram a Bodenmais s cílem napomoci „česko-německému porozumění” v roce, kdy
budou probíhat zimní olympijské hry. A právě na olympijských ideálech, tedy nejen na výkonech, soutěživosti, ale
také na porozumění, toleranci a fair-play, bude založené společné sportovní zápolení v lyžařských disciplínách.
Město Bodenmais, které leží nedaleko českých hranic, má mnoho společného s Příbramí. V obou městech probíhala
těžba stříbra, nachází se zde významná poutní místa a v současnosti se rozvíjí v oblasti turismu. Bodenmais bývá
také nazýván „Perla Bavorského lesa”. V jeho blízkosti se nacházejí areály pro běžecké a sjezdové lyžování.
Již od 17. století putovali obyvatelé města Bodenmais do Příbrami na Svatou Horu, a tak se tomu děje i dnes.
Winter Festival rozvíjí tuto evropskou tradici setkávání lidí z různých míst.

Další informace: http://svata-hora.cz

