
Hrad a zámek 

PLUMLOV
7, 8, 9 a 10. dubna                            

REKVIEM ZA RYTÍŘE 
,

Velikonoční drátenický jarmark
s Komedianty  

Záruka vysoké kvality celodenního programu
Čtyři dny otevřeno 9:30 až 17:30                                                  

účinkují:                         
Vyhlášený artista kejklíř a cirkusový klaun
SLÁVEK VJAČESLAV NAČUNÁJEV

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

Skupina scénického šermu z Prahy
FUENTE OVEJUNA                                                     

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

Oblíbená šermířská a divadelní společnost
DIVADLO BEZ STŘECHY

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

Ukázky drátování s Miluší Hrachovinovou
Hrnčířský kruh a skřítkova řemeslná dílna
Sokolníci s ukázkou příletů dravých ptáků

V pátek navíc Loutkové pohádky pro nejmladší
v podání Loutkového profesionálního divadla

KAŠPÁRKŮV SVĚT 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 

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

Co - kdy - v     kolik  :
Pohádkový pátek 7. dubna
Kožařská sobota 8. dubna

Drátenická neděle 9. dubna
Kejklířské Velikonoční pondělí 10. dubna

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

Celodenní program na zámeckém nádvoří
Za nepřízně počasí vystoupení proběhnou

ve sklepích pod starým hradem
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROGRAM:

7.dubna – pohádkový pátek
 
10:00 Na letišti       zahájení akce            spektrál
10:15 Veselé Velikonoce       povídka
10:30 Kašpárek na skalním hradě  loutková pohádka
11:05 Sokolnické ukázky příletů dravých vtáků
11:20 RUMCAJS  veselá šermířská pohádka F.O
11:50 VŠECHNO LÍTÁ   kejklířská show   Slávek
12:15 O princezně Rozmařilce  loutková pohádka
12:50 Sokolnické přílety       sokolník          Monti
13:05 GOLEM            šermířská pověst         F.O
13:35 ZKROCENÍ divokého Mustanga       kejklíř
14:00 Koblížek            pohádka pro nejmladší



14:20 Sokolnické ukázky příletů dravých vtáků
14:35 RUMCAJS  veselá šermířská pohádka F.O
15:05 NEZBEDNÉ provazy  kouzelnická groteska
15:30 Buchťák   oblíbená loutková pohádka   K.S
16:05 Sokolnické přílety       sokolník          Monti
16:20 Veselé Velikonoce      povídka 
16:35 Pozvánka na sobotu
16:45 Ukončení programu

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

PROGRAM:

8 až 10. dubna – sobota, neděle pondělí
10:00 Na letišti       zahájení akce            spektrál
10:15 Koblížek            pohádka pro nejmladší 
10:35 Sokolnické ukázky příletů dravých vtáků
10:50 VŠECHNO LÍTÁ   kejklířská show   Slávek
11:15 RUMCAJS  veselá šermířská pohádka F.O
11:45 Sokolnické přílety       sokolník          Monti
12:00 PODIVNÉ Dědictví  šermířský příběh D.B.S
12:40 Veselé Velikonoce      povídka
13:00 ZKROCENÍ divokého Mustanga       kejklíř
13:25 Sokolnické ukázky příletů dravých útáků
13:40 GOLEM            šermířská pověst         F.O
14:10 Koblížek            pohádka pro nejmladší
14:30 DEN v katovně  šermířská černá komedie 
15:05 VŠECHNO LÍTÁ   kejklířská show   Slávek
15:30 RUMCAJS  veselá šermířská pohádka F.O
16:00 Sokolnické přílety       sokolník          Monti
16:20 O veliké řepě    pohádka pro nejmladší
16:45 Ukončení programu 

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

Doprovodný program:



Sobota 8. dubna – SKERO: práce rytce z kůži:
na počkání kožjsr Skero zhotoví silně zdobené

kožené sponky do vlasů, řemeny a váčky

Neděle 9. dubna: keramika a ukázky drátování: 
V řemeslné dílně Miluše Hrachovinové bude

probíhat drátování Vámi přinesených pekáčů i hrnců

Pondělí 10. dubna: Velikonoční hrnčířský jarmark
s komedianty  

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

Vstupné:

- děti mladší 3 let … 0 Kč
- děti od 3 do 14 (včetně) a držitelé průkazu ZTP …   75 Kč
- mládež od 15 let (včetně) senioři nad 60 let a studenti 
                                                            s průkazem … 130 Kč
- dospělí od 18 let (včetně) 170 Kč
  

Cena zahrnuje vstup na celodenní program
a vybranou prohlídkovou trasu.

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

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

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


