
Hrad a zámek  
PLUMLOV 

 

31. března + 1 a 2. dubna 
 

REKVIEM ZA RYTÍŘE II 
Velikonoční drátenický jarmark 

s Komedianty na káře 
 

Záruka vysoké kvality celodenního programu 
Po tři dny otevřeno  09:15 až 17:30 

 

V sobotu 31. Března – Pohádková sobota 
V neděli 1. Dubna – Sokolnická neděle 
V pondělí 2. Dubna – Kejklířské pondělí 

 

Na zámeckém nádvoří účinkují: 
 

Elitní mušketýrský regiment  
CORPORAL 

Ve 13:00 BITVA ve vojenském táboře 
Po celý den výstava palných zbraní 

a obléhací techniky  
Přestřelky, souboje a kaskadérské grotesky 

 

Profesionální kejklířská a divadelní společnost 
KOMEDIANTI NA KÁŘE 

Přiváží novou kejklířskou pohádku  Furianti 
Divadelní a kejklířská společnost 

DIVADLO BEZ STŘECHY 
 

Kejklíř a žonglér Jindra Holeček 
Loutkové divadlo Kašpárkův svět 
Sokolnický spolek Dědictví s ukázkou 



výcviku a příletů dravých ptáků 
POZOR!! 

Mimořádná příležitost 
navštívit  pohádkové hradní sklepy  
 v  11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15 

 
 

Od 9:30 do 16:30 každou půlhodinu 
Velikonoční prohlídky Vysokým zámkem 

s průvodci v historických kostýmech 
 
 

  Denní program - pohádková sobota: 
 

09:50 O veliké řepě     pohádka pro nejmladší 
10:05 Když se čerti ženili   loutková pohádka 
10:45 Kdo z koho I.     kejklířská show   Komedianti 
11:05 Smrt si nevybírá  mušketýrský regiment 
11:30 Den v katovně  černá šermířská komedie 
12:10 FURIANTI          nová kejklířská pohádka 
12:50 Veselé Velikonoce  povídka 
13:00 BITVA ve vojenském táboře, šerm - střelba!! 
13:25 PROKLETÉ DĚDICTVÍ  šermířská komedie 
14:00 Kdo z koho II.  kejklířská show   Komedianti 
14:25 O veliké řepě     pohádka pro nejmladší 
14:35 Švédové na Plumlově  bojové umění Raptus  
15:00 Židle  šermířský příběh 
15:35 Kdo z koho III  kejklířská show   Komedianti 
16:00 Smrt si nevybírá  mušketýrský regiment 
16:25 Veselé Velikonoce  povídka 

 

Denní program - sokolnická neděli: 
 

09:55 O veliké řepě     pohádka pro nejmladší 
10:10 Představení účinkujících          spektrál 



10:20 Sokolnické přílety dravých ptáků     Sokolníci 
10:40 Kdo z koho II.  kejklířská show   Komedianti 
11:05 Smrt si nevybírá  mušketýrský regiment 
11:30 Den v katovně  černá šermířská komedie 
12:05 O sovách a dravých ptácích           Sokolníci 
12:20 FURIANTI          nová kejklířská pohádka 
13:00 BITVA ve vojenském táboře, šerm - střelba!! 
13:25 PROKLETÉ DĚDICTVÍ  šermířská komedie 
14:05 Sokolnické přílety dravých ptáků     Sokolníci 
14:20 Kdo z koho III.  kejklířská show  Komedianti 
14:45 Švédové na Plumlově  bojové umění Raptus  
15:10 Židle  šermířský příběh 
15:40 O sovách a dravých ptácích           Sokolníci 
15:55 Kdo z koho I    kejklířská show    Komedianti 
16:15 Smrt si nevybírá  mušketýrský regiment 
16:35 Veselé Velikonoce  povídka 

 

Denní program - kejklířské pondělí: 
09:45 O veliké řepě     pohádka pro nejmladší 
10:00 Když se čerti ženili   loutková pohádka 
10:35 Představení účinkujících 
10:40 Kdo z koho II.  kejklířská show  Komedianti 
11:05 Smrt si nevybírá  mušketýrský regiment 
11:30 PROKLETÉ DĚDICTVÍ  šermířská komedie 
12:10 Veselé Velikonoce   povídka 
12:20 FURIANTI          nová kejklířská pohádka 
13:00 BITVA ve vojenském táboře, šerm - střelba!! 
13:25 Den v katovně  černá šermířská komedie 
14:00 Kdo z koho III.  kejklířská show  Komedianti 
14:25 O veliké řepě     pohádka pro nejmladší 
14:40 Švédové na Plumlově  bojové umění Raptus  



15:05 Židle  šermířský příběh 
15:35 Kdo z koho I     kejklířská show   Komedianti 
15:55 Smrt si nevybírá  mušketýrský regiment 
16:20 Veselé Velikonoce  povídka 
 

Za předpokladu nepřízně počasí program probíhá 
v novém sále ve sklepení pod starým hradem!!  

 
 

Bezplatné parkování v okolí hlavního náměstí 
a pod zámkem u kempu 

 

Celodenní vstupné: 
  

∙  děti mladší 3 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P   0,- Kč
∙  děti od 3 let (včetně) do 5 let (včetně) 40,- Kč
∙  děti od 6 (včetně) do 14 let (včetně) 80,- Kč
∙  mládež od 15 let (včetně), důchodci a studenti  110,- Kč
∙  dospělí od 18 let (včetně) 130,- Kč
∙  rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti 6-14 let 
                   nebo 2 dospělí + 3 děti 3-5 let) 

350,- Kč

 

 

Vstupenka platí na jeden vybraný prohlídkový okruh, na uvedený celodenní 
program a na vstup do areálu zámku a hradu Plumlov 

 

V případě zájmu o prohlídku druhého prohlídkového okruhu cca 50 minut 
děti do 5 let   0,- kč 
ostatní …    40,- kč  
 

 

Srdečně zve Zatracený regiment a sokolnický spolek Dědictví  
Partner a pořadatel akce Klubové zařízení Plumlov, p. o. 

 
 

info. tel: 725 577 726, … … www.sovinec.cz 
 
 


