
Hrad a zámek  

PLUMLOV 
 

 

8., 11. a 12. května                             
Jak vznikají dějiny III. 

, 

Šermířské povídky na Plumlově  
Historická akce s celodenním programem  

Po tři dny 9:15 až 17:30                                                                            
 

8. května účinkují: 
 

Skupina historického šermu                            

NUNTIUS RÉGIS 
Odehraje premiéru šermířské povídky Svár 

vody s vínem a připomenou šermířskou 
pověst Nevěsta 

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

Skupina historického šermu CONDUCTI   
zve na šermířskou pověst Májová romance 

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

 Skupina šermu a dobových tanců 

BERENDAL  představí šermířský příběh 

Únos přímo u nosu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pohádky pro nejmenší s Péťou   
 

 
 



11. a 12. května účinkují: 
 

Skupina historického šermu                            

OTHALA vystoupí v Plumlově poprvé 

s příběhem plným soubojů Do náruče války  
a těšit se můžeme na šermířskou pověst 

Draugr 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Skupina historického šermu CONDUCTI   
zve na šermířskou pověst Májová romance 

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

 Skupina šermu a dobových tanců 

BERENDAL  představí šermířský příběh 

Únos přímo u nosu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pohádky pro nejmenší s Péťou  

  
                                                                                 

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

 

 

 

 



 

 
 

Denní program 8. května 
 

10:10 Spektrál  představení účinkujících                             
10:20 Pohádka z košíku  pohádka pro nejmladší                          
10:40 Únos přímo u nosu  šermířský příběh                                             
11:10 Májová romance   šermířská povídka                              

11:40 NEVĚSTA  šermířská pověst                                                                       
12:10 – 12:30  přestávka v programu                                              
12:30 Kůzlátka   pohádka pro nejmladší                                                   
12:45 Když panstvo bavilo  pásmo soubojů                                        

13:10 TEMPLÁŘI   šermířský příběh                                              
13:40 Svár vody s vínem   šermířská premiéra                                            
14:10 – 14:30  přestávka v programu                                              
14:30 O veliké řepě    pohádka pro nejmladší                                        
14:45 Únos přímo u nosu  šermířský příběh                                              
15:10 Májová romance   šermířská povídka                                                  

15:40 NEVĚSTA  šermířská pověst                                                           
16:10 Pohádka z košíku  pohádka pro nejmladší 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                         

Denní program 11. a 12. května   
 

10:10 Spektrál  představení účinkujících                             
10:20 Pohádka z košíku  pohádka pro nejmladší                          
10:40 Únos přímo u nosu  šermířský příběh                                             

11:10 DRAUGR   šermířská pověst   
11:35 Májová romance   šermířská povídka                              
12:05 – 12:25  přestávka v programu                                              
12:25 Kůzlátka   pohádka pro nejmladší                                                   
12:40 Když panstvo bavilo  pásmo soubojů                                        
13:05 Do náruče války   pásmo soubojů                      

13:30 TEMPLÁŘI   šermířský příběh                                              
14:00 – 14:20  přestávka v programu                                              
14:20 O veliké řepě    pohádka pro nejmladší                                        
14:35 Únos přímo u nosu  šermířský příběh                                              

15:00 DRAUGR   šermířská pověst                            
15:30 Májová romance   šermířská povídka                                                  
16:00 Pohádka z košíku  pohádka pro nejmladší   
                                                                                                                                      

  

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. 
 



 
 

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. Z tohoto místa je to na zámek sice delší cesta, ale 

aspoň se vyhnete nepříjemnému vzkazu za stěračem od Policie. Ze 
záchytného parkoviště je to na zámek cca 20 minut chůze. 

Respektujte prosím tato pravidla. Děkujeme! 
 

 

Srdečně zve Sokolnický spolek Dědictví ve 

spolupráci se zámkem Plumlov 
 

 

 

Informace: 725 577 726, 

www.plumlov-zamek.cz  

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

