Galerie Kvilda a Muzeum Kvilda
12.00–13.00 Slavnostní vernisáž výstav
•Falešná hranice: Akce „Kámen“ s plastikami V. Palečka
Výstava mapuje nezákonnou činnost Státní bezpečnosti
z přelomu 40. a 50. let 20. stol.
•Peregrinus Silva Bohemica
Multimediální představení poutních cest Šumavy a Bavorského
lesa včetně 3D modelů barokních památek.
•PhotoStruk
Multimediální představení zaniklých obcí Šumavy včetně unikátních
fotografií z Musea Fotoateliér Seidel.

Centrum slavností
13.30–14.00 Slavnostní zahájení
14.00–14.30 Prezentace přeshraničních projektů
•Zlatá stezka – nejdelší a nejatraktivnější turistická trasa
v Česku i v Německu.
•Vychutnejte si venkov – regionální produkty z venkovských
oblastí česko-bavorského příhraničí a aktivity pro děti.
•Poznejte houby Šumavy – populárně naučné představení hub
rostoucích na Šumavě a v Bavorském lese.
•Poznejte jazyk souseda – zábavná němčina pro nejmenší i dospělé.

13.00–18.00 Navštivte zdarma
Muzeum zachycující historii naší nejvýše položené obce a současně
poutavé výstavy v nejvýše položené galerii v Česku.

14.30–15.00 Kouzlení s I. Kasalickým

15.30–16.00 Trio Schleudergang
Představení bavorských lidových tradic.

Historický tábor

KVILDSKÉ
HISTORICKÉ
SLAVNOSTI

16.00–16.30 Mladá dudácká muzika

Představení bavorských lidových tradic.

Vraťte se s námi v čase a poznejte život Keltů, Římanů
a Germánů.

1. SRPNA 2020
12.00–18.30 KVILDA

17.30–18.00 Mladá dudácká muzika

18.00–18.30 Bojová ukázka

Představení českých lidových tradic.

16.30–17.00 Přednášky Šumava léčivá (F. Viták)
a Šumava tajemná, pohádková (M. Goetz)

13.00–13.30 Slavnostní historický průvod

Moderuje M. Jančařík.

13.30–18.00 Ukázka života v táborech

17.00–17.30 Trio Schleudergang

Představení českých lidových tradic.

Poznejte předky v dobovém oblečení.

Zakončení Kvildských historických slavností s ukázkami bojových
formací jednotlivých družin.

14.00–14.30 Prezentace přeshraničních projektů
•Zlatá stezka – nejdelší a nejatraktivnější turistická trasa
v Česku i v Německu.
•Vychutnejte si venkov – regionální produkty z venkovských
oblastí česko-bavorského příhraničí a aktivity pro děti.
•Poznejte houby Šumavy – populárně naučné představení hub
rostoucích na Šumavě a v Bavorském lese.
•Poznejte jazyk souseda – zábavná němčina pro nejmenší i dospělé.

Informační
NP Šumava
14.30–15.00středisko
Kouzlení sSprávy
I. Kasalickým
Komentované vycházky do okolí Kvildy za její bohatou květenou.

15.30–16.00 Trio Schleudergang

12.00–13.00 Odhalení sochy řezbáře J. Nekoly
Socha vytvořená z dřívější přírodní dominanty obce a nejvyššího
vánočního stromu (26,5 m vysokého smrku, který bohužel uschl
po napadení kůrovcem).

13.30–14.00 Slavnostní zahájení

14.30–15.45
15.00–15.30a 16.30–17.45
Poznejte jazyk souseda
Poznejte
flóru Šumavy
Zábavná němčina
pro nejmenší i dospělé.

15.00–15.30 Poznejte jazyk souseda
Zábavná němčina pro nejmenší i dospělé.

Centrum slavností

Představení bavorských
lidových
tradic.
Cyklostezka
Kvilda
– Jezerní
slať

KVILDSKÉ
HISTORICKÉ
SLAVNOSTI
1. SRPNA 2020
12.00–18.30 KVILDA

16.00–16.30 Zábavný
Mladá dudácká
muzika
13.00–18.00
geografický
kvíz
Představení českých lidových tradic.

Jelení
hřiště
16.30–17.00

Přednášky Šumava léčivá (F. Viták)
a Šumava tajemná,
pohádková
Goetz)
13.00–18.00
Zábavný
historický(M.
kvíz
Moderuje M. Jančařík.

Návštěvnické centrum Správy NP Šumava
17.00–17.30 Trio Schleudergang
Představení bavorských
lidových tradic.
15.00–15.45
a 16.00–16.45
a 17.00 –17.45
Poznejte
faunu
Šumavy
17.30–18.00 Mladá dudácká muzika

Komentované prohlídky Návštěvnického centra Kvilda zaměřeného
Představení českých lidových tradic.
na jeleny a rysy.

Muzeum
skle
Zavítejtepodmaleb
s námi dona
historie
13.00–18.00
zdarma
a současněNavštivte
poznejte
zábavnou formou
Nově
otevřené
muzeum
dokumentující
jedinečný
odkaz našich předků.
zajímavé česko-bavorské
projekty
Centrum umění Kvilda

Zavítejte s námi do historie
a současně poznejte zábavnou formou
zajímavé česko-bavorské projekty

13.00–18.00 Malířský workshop pro děti
Fauna Šumavy
Upozorňujeme, že při akci je nutné dodržovat platná hygienická
opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Navštivte naše umělecké centrum a vyzkoušejte si s dětmi různé
techniky ztvárnění zvířat typických pro Šumavu a Bavorský les.

Upozorňujeme, že při akci je nutné dodržovat platná hygienická
opatření proti šíření nemoci COVID-19.

