
ZÁMEK PLUMLOV 
 

28. a 29. září                             
 

Sokolnické slavnosti                                                                                       
 

Záruka vysoké kvality celodenního programu                        
 

účinkují:..   
 

Významný žonglér a fakír  

ZDENĚK VLČEK    
Těžkooděnci v plných zbrojích                               

MARKUS – M  

Kejklířská společnost  VAGABUNDUS  

Skupina historického šermu  LUCIUS  
 

Po oba dny od 9:30 do 17:30:   
 

- Kejklířské dovednosti a myší dostihy -                                                                             
- Kovářské řemeslo představí mistr Jakub -  
- Ukázky výcviku a příletů dravých ptáků -                            
- - Šermířské příběhy, pověsti a souboje -                          

- Sokolnické lovy atrapy kořisti –  
 

 



 
 

Denní program: 
 

10:10 Sokolnické ukázky příletů dravých ptáků                                               
10:30 Kejklířská show                          Vagabundus                      
10:55 Řád              šermířská pověst            Lucius                            
11:25 O sovách a dravých ptácích                                                     
11:40 Láska vítězi  šermířský příběh     Markus – M                            
12:10 Diabolo         kejklířské žonglování        Vlček                                         
12:35 Jana z Torfu  šermířská pověst            Lucius                                      
13:05 Sokolnické ukázky příletů dravých ptáků                               
13:20 Rytířský turnaj    těžkooděnci       Markus – M                               
13:45 Kejklířská show                          Vagabundus                             
14:10 Řád              šermířská pověst             Lucius                                       
14:40 O sovách a dravých ptácích                                                
15:00 Láska vítězi  šermířský příběh     Markus – M                         
15:30 Fakír s kouzelné zemně                                                            
16:00 Ukončení programu 

 

- Od 10:00 do 16:30 každých 30 minut 
prohlídky vysokým zámkem - 

 

- V 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45 a 15:45 
mimořádné prohlídky hradních sklepů -  

 

V případě nepřízně počasí program proběhne 
ve sklepě pod starým hradem  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vstupné 
děti do 5 let zdarma 
děti od 5 let (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 
rodinné (2 dospělí + 2 až 3 děti do 14 let) 370 Kč 

 
 

V ceně vstupenky je: celodenní kvalitní program, prohlídka 
zámku (jeden vybraný prohlídkový okruh) a volný pohyb 

areálem zámku. 
 
 

Akce se koná za každého počasí. Při vedrech či dešti 
program přesunut do zámeckých sklepů pod Kamenným 

sálem!! 
 

 
Informace k parkování 

V Plumlově je možné parkovat na všech značených 
parkovištích. V případě zaplnění těchto míst, je možné 

zaparkovat na louce u rybníka u Soběsuk. Trasa na toto 
parkoviště bude značena směrovkami! 

 
 


