PROGRAM AKCÍ
2. – 3. dubna 2022 První salva
Víkend se ponese v duchu netradičních prohlídek oživených scénkami, které doplní
a ozvláštní tradiční prohlídkovou trasu.
15. – 18. dubna 2022 Velikonoce na Sovinci
Oslava svátků jara na hradě Sovinci. Kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci bude
připraven bohatý doprovodný program, během kterého uvidíte tanečnice, šermíře
a mnoho dalšího.
30. dubna – 1. května 2022 Kmotra smrt
Vojenská historie středověku, ukázky rytířských soubojů a šarvátek.
7. – 8. května 2022 Bubofest
Multižánrově laděný hudebně divadelní festival. Na své si zde přijde každý, a to díky
různorodosti divadelních forem a hudebních stylů.
14. – 15. května 2022 Pocta veteránům
Akce věnovaná všem válečným veteránům napříč staletími. Hold jejich odvaze
a statečnosti vzdají během svých ukázek kluby vojenské historie a mušketýrská jednotka.
21. – 22. května 2022 Řemeslný jarmark
Po stopách starých řemesel. Poodhalte tajemství práce středověkého soustruhu na dřevo,
košíkářství, svíčkařství, dobové kuchyně a dalších. Doprovodný program po celý víkend.
V sobotu večer noční prohlídky – REZERVACE nutná.
28. – 29. května 2022 Kolotoč prima pohádek
Den dětí na zakletém hradě. Víkend plný zábavy, šermu, kejklířů, pohádek…
11. – 12. června 2022 Myslivecké letní slavnosti
Víkend o myslivosti, myslivecké kynologii, sokolnictví a ochraně přírody, to vše
s doprovodem mysliveckých trubačů. Sobotní večer pak doplní myslivecká zábava.
18. – 19. června 2022 Útěk z řádu
Nejen pikantní pověsti a šermířské příběhy, také různá divadelní vystoupení během
celého víkendu.
25. – 26. června 2022 Slavnosti pánů ze Sovince s večerním programem
Víkend zaměřený na období gotiky a rané renesance - doby, kdy žili páni ze Sovince,
zakladatelé tohoto hradu. V sobotu večer program vyvrcholí průvodem pana Voka
ze Sovince s početnou družinou, rytířským turnajem a vše završí OHŇOVÁ SHOW.
2. – 6. července 2022 Sovinecký šperk (TOP AKCE)
Tradiční šperkařský a řemeslný jarmark, na kterém můžete obdivovat ukázky různých
technik výroby šperků a pak si šperky i zakoupit. Akce bude po všechny dny doplněna
o program, v němž se představí šermíři, tanečnice, sokolník a další.
9. – 10. července 2022 Přízrak z temné věže
Festival práva útrpného vážně-nevážně. Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce.
16. – 17. července 2022 Na příkaz císaře
Velkolepý rytířský turnaj – život a etiketa na gotickém hradě.
23. – 24. července 2022 Hradní bestie
Bohatý program po celý víkend plný divadelních a šermířských scének. A k tomu se
areálem hradu prohání bestie rozličných podob.

30. – 31. července 2022 Za čest krále (TOP AKCE)
Sovinec v temné době války třicetileté. Přestřelky a grotesky v obléhaném hradě.
6. – 7. srpna 2022 Poslední vzdor
Akce věnovaná období třicetileté války. Po oba dny, vždy v poledne, proběhne divadelní
rekonstrukce obléhání hradu švédskými oddíly v roce 1643. Chybět nebude dobové
vojenské ležení nebo různá šermířské a mušketýrské vystoupení.
13. – 14. srpna 2022 Hodokvas rytíře Kobylky (TOP AKCE s večerním
programem)
Tradiční historicko-řemeslný jarmark. V sobotu večer „Noc démonů“ – napínavý
hororový příběh plný ohňových efektů.
20. – 21. srpna 2022 Velký lukostřelecký turnaj (3. ročník)
Klání v akční historické lukostřelbě. Vyhrají tři nejlepší z 50 lukostřelců. Bohatý
doprovodný program. Zažijte historický šerm, jezdecká představení, historické tance,
vyzkoušejte si historické zbraně i luky. Dobová hudba.
27. – 28. srpna 2022 Tajemný hrad Sovinec + noční prohlídky
Netradiční prohlídky během celého víkendu. Poodhalte různá tajemství a záhady, nejen
samotného hradu. V sobotu večer noční prohlídky – REZERVACE nutná.
3. – 4. září 2022 Škola kouzel na Sovinci
Přijďte složit kouzelnické zkoušky, vyrobte si kouzelnickou hůlku a projděte všemi
stanovišti, abyste získali kouzelnické vysvědčení. Vhodné pro rodiny s dětmi od 5 let.
10. – 11. září 2022 Sovinecké šelmování
Zajímavosti z oblasti ochrany přírody, o šelmách v ČR, o činnosti záchranné stanice
pro divoká zvířata nebo o sokolnictví. Můžete se těšit i na oblíbený Sovinecký rébus.
17. – 18. září 2022 Kašpárek na skalním hradě
Loutkářská a pohádková pouť, zkrátka víkend plný pohádek.
24. – 25. září 2022 Hradní hodování
Víkend nejen pro milovníky dobrého jídla a pití. Těšit se na Vás budou i šermíři,
tanečnice nebo sokolník.
28. září 2022 Jak se lidem žilo
Cyklus přednášek - o Řádu německých rytířů na Sovinci, o historii odívání. Ukázka
chladných a palných zbraní, malá ochutnávka dobové kuchyně a další.
1. – 2. října 2022 Balady zbojnické
Loupežnické povídky a šermířské příběhy, které ne vždy končí katovou sekerou.
15. – 16. října 2022 Na stráži
Netradiční prohlídky hradu okořeněné vstupy a scénkami ze života na hradě.
28. – 30. října 2022 Sokolnické lovy
Přílety, výcvik a ukázky lovu atrapy kořisti za pomoci dravých ptáků. Pověst
o nezdařeném honu na medvěda.
26. – 30. prosince 2022 Vánoce na Sovinci
Netradiční prohlídky hradu s vůní svařeného vína a kávy. Zajímavosti z historie hradu,
o vánočních, silvestrovských a novoročních zvycích.

