
Hrad a zámek 

PLUMLOV
15, 16, 17 a 18. dubna                            

REKVIEM ZA RYTÍŘE VI.
,

Velikonoční drátenický jarmark
s Komedianty  

Záruka vysoké kvality celodenního programu
Čtyři dny otevřeno 9:30 až 18:00                                                  

účinkují:                         
Vyhlášená skupina scénického šermu 

z Prahy FUENTE OVEJUNA
na Plumlově vystoupí 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 zveme na novou
žonglérskou pohádku KRAMÁŘI                                                                          

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

Šermířské a divadelní uskupení
DIVADLO BEZ STŘECHY



přiváží černou šermířskou komedii
DEN V KATOVNĚ

Ukázky drátování s Miluší Hrachovinovou 
Kovářské řemeslo představí mistr Jakub

Práce na hrnčířském kruhu - Skřítkova řemeslná
dílna

Sokolníci s ukázkou výcviku a příletů dravých ptáků
Loutkové pohádky pro nejmladší

Kejklíř Tomáš Bílek

Speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem
od 9:30 do 17:00 včetně každých 30 minut

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                               
Mimořádně: 

netradiční prohlídky pohádkových
hradních sklepů 

v  10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 15:45, 16:45 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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  :
Pohádkový pátek 15. dubna
Kovářská sobota 16. dubna

Drátenická neděle 17. dubna
Kejklířské Velikonoční pondělí 18. dubna

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

Program: pátek 15. dubna:



10:00 Zahájení programu                   spektrál
10:10 Veselé Velikonoce                    povídka
10:25 Sokolnická ukázka výcviku dravých ptáků
10:40 Kašpárek a čaroděj  loutková pohádka
11:15 Kdo z koho                                 kejklíři
11:40 Rumcajz veselá šermířská pohádka
12:10 Sokolnická ukázka příletů dravých ptáků
12:30 O veliké řepě         pohádka pro nejmladší
12:45 Kdo z koho II                                kejklíři
13:10 Princezna Rozmařilka  loutková pohádka
13:45 Golem     šermířská pověst            Fuente
14:15 Sokolnická ukázka výcviku dravých ptáků
14:30 KRAMÁŘI   kejklířská show      Komedianti
15:10 Koblížek              pohádka pro nejmenší
15:25 Rumcajz veselá šermířská pohádka
15:55 Kdo z koho III                                kejklíři
16:20 Sokolnická ukázka příletů dravých ptáků
16:40 Veselé Velikonoce                    povídka
17:00 ukončení programu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Program:
sobota 16, neděle 17 a v pondělí 18 dubna
10:00 Co dokážu nejlépe              úvodní spektrál
10:10 Veselé Velikonoce                          povídka
10:30 Sokolnická ukázka výcviku dravých ptáků
10:45 Kdo z koho  kejklířské žonglování  komedianti
11:10 Rumcajz veselá šermířská pohádka  Fuente
11:40 Sokolnická ukázka příletů dravých ptáků
11:55 Den v katovně  šermířská komedie  D.B.S
12:30 KRAMÁŘI   kejklířská show      Komedianti



13:10 Golem     šermířská pověst             Fuente
13:40 Sokolnická ukázka výcviku dravých ptáků
13:55 Podivné dědictví  šermířská pověst D.B.S
14:35 Všechno lítá  kejklířská show   Komedianti
15:00 O veliké řepě     pohádka              Peťousek
15:20 Rumcajz veselá šermířská pohádka  Fuente
15:45 Den v katovně  šermířská komedie  D.B.S
16:20 Kdo z koho II                                    kejklíři
16:45 Sokolnická ukázka příletů dravých ptáků
17:00 Veselé Velikonoce                    povídka
17:15 ukončení programu

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

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-zamek.cz

www.plumlov-zamek.cz




