
Hrad a zámek 
PLUMLOV

7. + 8. května 
Jak vznikají dějiny?

GOTICKÝ RYTÍŘSKÝ TURNAJ
Záruka vysoké kvality celodenního programu
Nelítostné souboje na sekery, palcáty i meče

Otevřeno 9:30 až 18:00 hod,.. 
účinkují:                         

Uznávaný kejklíř, fakír a žonglér
Zdeněk VLČEK

Skupina historického šermu Nuntius Regis
Šermířský spolek Rotenburk

Kejklířská a divadelní společnost Vagabundus
Kovářské řemeslo představí mistr Jakub                        

Sokolníci s ukázkou výcviku a příletů dravých ptáků
Speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem 

od 9:45 do 17:15 včetně každých 30 minut
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                               

Mimořádně: 
netradiční prohlídky pohádkových

hradních sklepů 
v  11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

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

Parkování:



Bezpečné parkování pod zámkem za hrází
Podhradského rybníka přímo u autokempu Žralok za

poplatak 50 kč,- za den  

zdarma je možno v Plumlově parkovat v okolí
náměstí a na místech která jsou k tomu určena    

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

Co - kdy - v     kolik  :

10:00 Zahájení programu                              spektrál
10:15 O veliké řepě                pohádka pro nejmladší
10:30 Sokolnická ukázka výcviku dravých ptáků 
10:50 Diabolo               kejklířské žonglování    Vlček
11:15 Nevěsta Kyjevská   šermířská pověst   
Nuntius
11:50 Sokolnická ukázka příletů dravých ptáků
12:10 Rytířský turnaj     šermířský spolek  Rotenburk
12:40 Všechno lítá     kejklířská show    Vagabundus
13:05 Koblížek                       pohádka pro nejmladší
13:20 Svár                      šermířská pověst    Nuntius
13:55 Sokolnická ukázka výcviku dravých ptáků
14:10 Kejklířská svačina   kejklířské žonglování   Vlček
14:35 Rytířský turnaj     šermířský spolek  Rotenburk
15:05 O veliké řepě                pohádka pro nejmladší
15:20 Nevěsta Kyjevská   šermířská pověst  Nuntius
15:55 Sokolnická ukázka příletů dravých ptáků
16:10 Všechno lítá     kejklířská show    Vagabundus
16:35 Pohádka z kufru           pohádka pro nejmladší
17:00 Ukončení program

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

Celodenní program na zámeckém nádvoří
Za nepřízně počasí vystoupení proběhnou



ve sklepení pod starým hradem
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vstupné:

- děti mladší 3 let … 0 Kč

- děti od 3 do 14 (včetně) a držitelé průkazu ZTP …     70 Kč

- mládež od 15 let (včetně) senioři nad 60 let a studenti 
                                                            s průkazem … 130 Kč

- dospělí od 18 let (včetně) 150 Kč
  

Cena zahrnuje vstup na celodenní program a vybranou
prohlídkovou trasu.

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

Mediální partneři akce:

                 
                   Informace: 725 577 726

www.plumlov-za plumlov-zamek.cz


