Hrad a zámek

PLUMLOV
6. a 7. srpna
Šermířský víkend – VIII ročník
Záruka vysoké kvality celodenního programu

otevřeno 9:15 až 18:00
účinkují:
Skupina historického šermu MALBERK
Srdečně zve na novou šermířskou pověst
Lesk a bída středověku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Elitní regiment války sedmileté CORPORAL
Představí šermířské grotesky a oblíbenou
šermířskou povídku Soňa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skupina historického tance ROSETA
Sokolník Monti s dravými ptáky
Sedmihradská brašnářská dílna
Dobový tábor – zvířata – občerstvení
Hlídací koutek a baby centrum pro rodiče s dětmi
Skřítek s ukázkou hrnčířství a kovář Kuba
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Mimořádně:
netradiční prohlídky pohádkových sklepů

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

Denní program po oba dny:
09:40 Kovářské řemeslo a beseda s hrnčířem
10:10 Posel na Plumlově
Spektrál
10:20 Příletová poslušnost dravých ptáků
10:35 Středověké tance
Roseta
11:05 Kmotra smrt bojové techniky a souboje
11:30 Lesk a bída středověku
šermíři Malberk
12:10 Sokolnické ukázky výcviku dravých ptáků
12:30 Slavnostní příjezd hraběcí družiny
12:45 Soňa
šermířská povídka
Corporal
13:10 Středověké tance
Roseta
13:40 Lesk a bída středověku
šermíři Malberk
14:10 Příletová poslušnost dravých ptáků
14:30 Tajemství střelného prachu
Corporal
14:55 Středověké tance
Roseta
15:25 Lesk a bída středověku
šermíři Malberk
16:00 Sokolnické ukázky výcviku dravých ptáků
16:20 Kmotra smrt bojové techniky a souboje
16:40 Ukončení programu
Celodenní program na zámeckém nádvoří
Za nepřízně počasí vystoupení proběhnou
ve sklepě pod starým hradem
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Parkování:
Zdarma je možno v Plumlově parkovat v okolí
náměstí a na místech která jsou k tomu určena

popřípadě na louce u Soběsuk - značeno
Za poplatak 50 kč,- / den je možné parkování
pod zámkem za hrází Podhradského rybníka přímo
u autokempu Žralok
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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) 160 Kč

Cena zahrnuje vstup na celodenní program
a vybranou prohlídkovou trasu s průvodcem
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mediální partneři akce:

