
Hrad a zámek 

PLUMLOV
2, 3, 5 a 6. července    

Dobývání hradu Plumlov 
Záruka vysoké kvality celodenního programu

Čtyři dny otevřeno 9:30 až 18:00
BITVA s obléháním hradu ve 12:30          

účinkují:  
Nejžádanější český kejklíř

VOJTA VRTEK
Skupina scénického šermu KACÍŘI 

Elitní mušketýrský regiment CORPORAL  
Skupina historického šermu ALLEGROS 

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

Hrnčířská řemeslná dílna s Miluší Hrachovinovou 
Kovářské řemeslo představí mistr Jakub

Ukázky života vojenského tábora během
obléhání s výstavou palných zbraní 

Sokolníci s ukázkou výcviku a příletů dravých ptáků

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

popřípadě na louce u Soběsuk - znašeno    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co - kdy - v     kolik  :

09:40 Kovářské řemeslo a beseda se zbrojířem
10:05 Posily pro hrad                           spektrál
10:15 Pohádka z kufru pohádka pro nejmladší
10:35 Sokolnická ukázka výcviku dravých
10:50 Kmotra smrt   bojové umění středověku
11:15 Pepouš      oblíbená šermířská pohádka
11:45 Karel a já        kejklířská velkolepá show
12:10 Sokolnická ukázka příletů dravých ptáků
12:30 BITVA
13:05 O veliké řepě                             pohádka
13:20 Cirkus létajících úžasností kejklířská show
13:45 Loupežníci                    šermířská pověst
14:10 Markytánka               šermířská groteska
14:35 Sokolnická ukázka výcviku dravých
14:50 Karel a já        kejklířská velkolepá show
15:15 Zkrocení neposlušné ženy            šermíři
15:40 Kmotra smrt   bojové umění středověku
16:05 Sokolnická ukázka příletů dravých ptáků



16:20 Šarivari kejklířská show
16:45 Tajemství střelného prachu
17:10 Pohádka z kufru pohádka pro nejmladší
17:30 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) 160 Kč

Cena zahrnuje vstup na celodenní program
a vybranou prohlídkovou trasu.

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

Mediální partneři akce:

 Informace: 725 577 726

 www.plumlov-zamek.cz


