13.duben 2017, 9.30 hod.
Vítání jara a zahájení sezony na hradě Pořešín
celodenní soutěže a řemesla pro rodiny s dětmi
Květen 2017
Společenský večer s hrady na Malši
přednáška Ing. Arch. Petra Chotěbora a křest knihy „Bouře nad Pořešínem“ a
„Louzek, aneb havrani táhnou k jihu“
Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Trhové Sviny.
Termíny budou upřesněny.

20. květen 2017, 11.00 hod.
Kastelánské skotské hry na hradě Pořešín
Přijďte si vyzkoušet, jakou máte páru!
Silový šestiboj pro každého! Tradiční skotské disciplíny! Hod kládou, kladivem, přechod
přes kládu. Vylosovaní účastníci šestiboje obdrží hodnotné ceny značky Fiskars!
K tanci a poslechu hrají Papouškovo sirotci.
Vyzkoušejte Černou mambu - Žumberskou 14%!
27. květen 2017
Odpolední divadelní představení - hrad Louzek
„Dívčí válka“
Nejnavštěvovanější divadelní komedie všech dob pojednávající o věčném boji mezi muži
a ženami. Odpočinkový šlágr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen,
kterými naše zubožená vlast disponuje - tak Bůh vynahrazuje svým milým Čechům
neúspěchy v tržní ekonomice.

10. června 2017, 20.00 hod., hrad Pořešín
Večerní divadelní představení
„Mnoho povyku pro nic, aneb sir William by se divil“
Dámy a pánové!
Uvidíte, co jste ještě neslyšeli a uzříte, co zříti možná ani nechcete! Teatro grando
Šejkspíro vás přesvědčí, že pro komedianty není nic nemožné a chce vás pobaviti tutti
bene špektáklem, kde nechybí opravdová láska, nefalšovaná zrada a přízemní
negramotnost policejního sboru.

7. července 2017, 20.00 hod., hrad Pořešín
Večerní divadelní představení
„Vínem proti pohanství, aneb staročeský Dekameron“
Spisovatel Vlastimil Vondruška a skupina Ginevra Vás zvou na výlet za hříchy našich
předků!
Co všechno se může semlít v renesančním šenku, kde se sejde pár potulných trubadúrů,
mistr svobodných umění a krásná šenkýřka a sklepnice.
Představení není vhodné pro děti a škarohlídy!

5. srpna 2017, 19.30 hod., hrad Pořešín
Žalman a spol.
Koncert folkové legendy Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší
publikum již téměř půl století. Žalman působí na hudební scéně od roku 1968, nejprve
ve skupině Minnesengři, v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman a spol., která
v různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do současnosti.
Záznam koncertu natáčí Česká televize.
10. srpna 2017, 20.00 hod. hrad Pořešín
Večerní divadelní představení
„Růže pro Algernon“
Divadlo v Celetné.
Nejúspěšnější inscenace divadelního spolku Kašpar s Janem Potměšilem v hlavní
roli.
Dále hrají: Jakub Špalek, Barbara Lukešová, Míla Tichý.
Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý.
23. září 2017, 11.00 hod., hrad Pořešín
„Muži vaří, ženy pijí“
Tradiční akce pro rodiny se zdravě převrácenými hodnotami, kulinářské odpoledne
s kuchaři a jejich výtvory. Srdečně zveme taťky a mamky, ať si to na hradě taky užijou!
Recepty a suroviny vezměte s sebou!
Vítězové obdrží poukaz na návštěvu restaurace Café Imperial Zdeňka Pohlreicha v
Praze!

7. října 2017, 11.00 hod. , hrad Pořešín
„V erbu střely 1317 - 2017“
Turnaj ozbrojenců ve šraňcích u příležitosti uplynutí 700 let od předání hradu Bavorem
ze Strakonic pánům z Vitějovic, později zvaným z Pořešína. Celodenní zábavná show pro
rodiny s dětmi.
Slosovatelné vstupenky o let horkovzdušným balonem z hradní louky!
Vystoupení klaunů, divadelní představení „Kostěj Nesmrtelný“, projížďky na koních,
kovárna, kuchyně, hrnčírna a přádelna v provozu po celý den, pečení placek a caletek,
středověká hudba.
Hlavní bod programu - souboj ozbrojenců „naostro“ ve šraňcích o závoj
pořešínské panny Markéty!

