
Hrad a Zámek PLUMLOV 
 

8 + 12 a 13. května                            
 

JAK VZNIKAJÍ DĚJINY II. 
Šermířské dostaveníčko na Plumlově 

Historická akce s bohatým celodenním programem 
 

 

Po tři dny otevřeno 09:30 - 17:30 
 

V úterý 8. května – šermířské úterý                        
V sobotu 12. května – pohádková sobota 

V neděli 13. května – kejklířská neděle   
 

Na zámeckém nádvoří účinkují:                                 
 

Těžkooděnci v plné zbroji skupina šermu                                   

SOLUTUS 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Známý kejklíř a žonglér                              

KŘUPÍNO - KŘUP 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Skupina historického šermu a dobových tanců  

BERENDAL 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Divadelní a šermířská společnost 

CONDUCTI 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

!! Pozor !! 
Mimořádná příležitost                                         

navštívit pohádkové hradní sklepy                    
od 9:45 do 17:15 každých 30 minut 

 

Prohlídky s průvodcem vysokým zámkem                       
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30  



Denní program v úterý 8. května 
Šermířské úterý: 

 

09:55  O veliké řepě       pohádka pro nejmladší                    
10:15  Kdy se nechce bojovat                     Spektrál                                                  
10:30  Únos přímo u nosu    šermířská povídka   
10:55  Kejklířská omeleta   kejklířské žonglování 
11:20  Májová romance        šermířská pověst                          
11:50  Jak vznikají dějiny   šermířský příběh                      
12:15  Pohádka z košíku                                             
12:30  Pásmo soubojů a tanců                  Berendal 
12:55  Rád vstupuji do …  kejklířská show                  
13:20  Templáři                   šermířská pověst   
13:50  Vzhůru na draka       šermířská pohádka 
14:10  O veliké řepě        pohádka pro nejmladší                
14:25  Únos přímo u nosu   šermířská povídka   
14:50  Naučím Vás jedno velké kouzlo   kejklíř   
15:15  Májová romance        šermířská pověst                           
15:45  Jak vznikají dějiny   šermířský příběh                      
16:10  Kejklířská omeleta   kejklířské žonglování 
16:30  Pohádka z košíku                                              
16:45  Ukončení programu  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Denní program v sobotu 12. Května 
Pohádková sobota: 

 

09:55  O veliké řepě       pohádka pro nejmladší                    
10:15  Kdy se nechce bojovat                     Spektrál                                                  
10:25  O princezně Rozmařilce  loutková pohádka 
11:00  Únos přímo u nosu    šermířská povídka   
11:25  Kejklířská omeleta   kejklířské žonglování 
11:50  Jak vznikají dějiny   šermířský příběh                      
12:15  Pohádka z košíku                                             



12:30  Pásmo soubojů a tanců                  Berendal 
12:55  Rád vstupuji do …  kejklířská show                  
13:20  Když se čerti ženili    loutková pohádka 
13:55  Vzhůru na draka       šermířská pohádka 
14:20  O veliké řepě           pohádka pro nejmladší                    
14:35  Naučím Vás jedno velké kouzlo   kejklíř   
15:00  Únos přímo u nosu    šermířská povídka   
15:25  Jak vznikají dějiny   šermířský příběh                      
15:50  Pohádka z košíku                                              
16:05  Kejklířská omeleta   kejklířské žonglování 
16:30  Ukončení programu 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Denní program v meděli 13. května 
Kejklířská neděle: 

 

09:55  O veliké řepě       pohádka pro nejmladší                    
10:15  Kdy se nechce bojovat                   Spektrál                                                  
10:30  Únos přímo u nosu    šermířská povídka   
10:55  Kejklířská omeleta   kejklířské žonglování 
11:20  Májová romance        šermířská pověst                           
11:50  Jak vznikají dějiny   šermířský příběh                      
12:15  Pohádka z košíku                                             
12:30  Pásmo soubojů a tanců                Berendal 
12:55  Rád vstupuji do …  kejklířská show                  
13:20  Templáři                   šermířská pověst   
13:50  Vzhůru na draka       šermířská pohádka 
14:10  O veliké řepě        pohádka pro nejmladší                    
14:25  Únos přímo u nosu   šermířská povídka   
14:50  Naučím Vás jedno velké kouzlo   kejklíř   
15:15  Májová romance        šermířská pověst                           
15:45  Jak vznikají dějiny   šermířský příběh                      
16:10  Kejklířská omeleta   kejklířské žonglování 
16:30  Pohádka z košíku                                               
 



Bezplatné parkování v okolí hlavního náměstí                             
a pod zámkem u kempu. 

 

Za nepřízně počasí redukovaný program probíhá 
v novém kamenném sále ve sklepení                         

pod starým hradem 
 

Celodenní vstupné:  
  

∙ děti do 5 let (včetně) a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P …   40,- Kč 
 ∙ děti od 5 let (včetně) do 14 let (včetně) … 80,- Kč  
∙ mládež od 15 let (včetně), důchodci a studenti … 110,- Kč 
 ∙ dospělí od 18 let (včetně) … 130,- Kč ∙  

 
Partner a pořadatel akce Klubové zařízení Plumlov, p. o. 

 

 

Srdečně zve Zatracený Regiment Davida Zedka 
 

 


