
Hrad a zámek  

PLUMLOV 
 

 

20., 21 a 22. dubna                             
REKVIEM ZA RYTÍŘE III. 

, 

Velikonoční drátenický jarmark 
s Komedianty na káře  

 

Záruka vysoké kvality celodenního programu. 

Po tři dny otevřeno 9:15 až 17:30                                                  

účinkují:                          
 

Vyhlášená šermířská skupina z Prahy                       

FUENTE OVEJUNA                                                     
na Plumlově vystoupí poprvé a to s legendární šermířskou 

pohádkou RUMCAJS a těšit se můžeme na novou 
šermířskou pověst Golem   

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

Profesionální kejklířská a divadelní společnost                                         

KOMEDIANTI NA KÁŘE                                                                                                     

představí žonglérskou show plnou kejklířského umění  KDO 
Z KOHO a srdečně zvou na novou žonglérskou pohádku 

FURIANTI                                                                           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Skupina scénického a divadelního šermu                             

DIVADLO BEZ STŘECHY 
přiváží z Ostravy černou komedii DEN V KATOVNĚ                  

a v neděli odehrají premiéru                                  
šermířského příběhu Zbojníci  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



Po celý den bohatý program na zámeckém 

nádvoří. Za nepřízně počasí vystoupení  

proběhnou ve velkém sále ve sklepení pod 

starým hradem 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kovářské řemeslo představí mistr Jakub               
Hrnčířská dílna s ukázkou drátování                                

Sokolnický spolek Dědictví s výcvikem                                  
a příletovou poslušností dravých ptáků 

Opravy a drátování nádobí s Miluší Hrachovinovou                                                                                                                                       
Kejklíř a žonglér Jindřich Holeček 

Loutkové divadlo Kašpárkův svět 
 
 

Pohádková sobota:                                                        
 

09:50 Pohádka o Koblížkovi              pro nejmladší                                       
10:00 Veselé Velikonoce                            Spektrál                                                           
10:15 Kašpárek v pekle   veselá loutková pohádka                                                 

10:50 Kdo z koho I.  kejklířská show   Komedianti                                       

11:15 RUMCEJS     znamenitá šermířská pohádka 

11:45 Den v katovně      černá šermířská komedie 
12:25 Kašpárek na zámku veselá loutková pohádka  

13:00 Kára v pohybu  kejklířsko-žonglérská show 

13:25 Golem                     nová šermířská povídka 

13:55 Židle                                šermířská groteska                                              

14:30 PRINC BAJAJA úspěšná kejklířská pohádka      

15:10 RUMCEJS     znamenitá šermířská pohádka 

15:40 Den v katovně      černá šermířská komedie 

16:20 Kdo z koho II.   kejklířská show  Komedianti                                 
16:45 Pohádka z košíku   pohádka na rozloučenou 
 

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



Sokolnická neděle:                                                        
 

09:45 Veselé Velikonoce                  úvodní scénka 
10:00 Když se nechce bojovat                    spektrál                                       
10:10 Sokolnické přílety dravých ptáků     Sokolníci                                              

10:30 Kdo z koho I.   kejklířská show   Komedianti  

10:55 ŽIŽKA                                 šermířská pověst                                      
11:25 O sovách a dravých ptácích            Sokolníci                                        

11:40 ZBOJNÍCI              kultovní šermířská komedie   

12:20 FURIANTI               nová kejklířská pohádka 
12:55 Sokolnické přílety dravých ptáků    Sokolníci                                     

13:10 Golem                     nová šermířská povídka 

13:40 Židle                               šermířská groteska                                              

14:15 Kára v pohybu   kejklířsko-žonglérská show 
14:40 O sovách a dravých ptácích           Sokolníci                                           

15:00 ŽIŽKA                                šermířská pověst 

15:30 Prokleté dědictví kultovní šermířská komedie                             

16:10 Kdo z koho I.   kejklířská show  Komedianti                                                   
16:30 Sokolnické přílety dravých ptáků    Sokolníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kejklířské pondělí:                                                        
 

09:45 Veselé Velikonoce                 úvodní scénka 
10:00 Když se nechce bojovat                   spektrál                                       
10:10 Sokolnické přílety dravých ptáků    Sokolníci                                              

10:30 Kdo z koho I.  kejklířská show   Komedianti  

10:55 Rumcajs                        šermířská pohádka                                      
11:25 O sovách a dravých ptácích           Sokolníci                                        

11:40 Den v katovně        černá šermířská komedie   

12:20 Kramáři                      velká kejklířská show 
13:00 Sokolnické přílety dravých ptáků    Sokolníci                                     

13:15 Golem                     nová šermířská povídka 

13:45 Židle                                šermířská groteska                                              

14:15 Kdo z koho II.  kejklířská show   Komedianti                                         
14:40 O sovách a dravých ptácích            Sokolníci                                   

15:00 Rumcajs                         šermířská pohádka                                       

15:30 Kára v pohybu   kejklířsko-žonglérská show                                                  

15:55 Den v katovně         černá šermířská komedie                                    

16:30 Sokolnické přílety dravých ptáků     Sokolníci 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                 

 
Po tři dny od 9:30 do 16:30 každou půlhodinu 

Velikonoční prohlídky Vysokým zámkem     
s průvodci v historických kostýmech 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

!!POZOR!! 
Navíc mimořádná příležitost projít pohádkové 

sklepy pod Vysokým zámkem  

 v 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.  
  

Celodenní vstupné na akci: 
 

•  děti mladší 5 let    0,- Kč 

•  děti od 5 (včetně) do 14 let (včetně) a držitelé průkazu ZTP a 
ZTP/P 

70,- Kč 

•  mládež od 15 let (včetně), důchodci a studenti s průkazem 120,- Kč 

•  dospělí od 18 let (včetně) 140,- Kč 

  

V ceně vstupného je: volný pohyb areálem zámku,  
celodenní kvalitní program a prohlídka zámku na 

vybraný prohlídkový okruh. 
 

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

 

Srdečně zve Sokolnický spolek Dědictví ve 

spolupráci se zámkem Plumlov 
 

 
 

 

 

Informace: 725 577 726, 

www.plumlov-zamek.cz 
 
                

                    

http://www.plumlov-zamek.cz/

