
Setkání školních týmů na Pořešíně – 2016 

 

Opět po roce v rámci projektu spolupráce „Po cestách a hradech doby Karla IV.“ se sešlo 
od 8. do 10. června 2016 na hradě Pořešín u Českého Krumlova celkem 12 dětí školního věku, 
aby spolu strávili tři dny plné zábavy, her  soutěžních úkolů. Stejně jako předchozí dva 
ročníky se této akce zúčastnily děti z Posázaví, Křivoklátska a Pomalší. Za region Pomalší se 
zúčastnili výherci základního kola soutěže „Středověká bašta na cestách“ žáci ZŠ Střížov, ZŠ 
Rožmitál na Šumavě a ZUŠ Kaplice. 
Zázemí hradu Pořešín, které bylo vybudováno v rámci stejného projektu, poskytlo útulek a 
útočiště během chladnějších nocí. Jinak bylo ovšem po celou dobu pobytu pěkné počasí, které 
umožnilo realizovat veškeré naplánované akce. Mezi ně patřil například výlet na rozhlednu 
Slabošovku, ze které je možné přehlédnout celé pořešínské panství. V rámci tohoto někdy i 
dobrodružného putování, kdy jsme hledali nové a dosud neprošlapané cesty, děti plnily 
rozmanité úkoly. Nakonec ale vzhledem k panujícímu vedru byli všichni rádi, že dorazili na 
rozhlednu a zpět na hrad ve zdraví. 
 
Součástí třídenního programu byla i příprava pokrmů a jídel podél středověkých receptů, 
včetně přípravy obilí mletím na replice středověkého ručního mlýnku a pečení placek. Večery 
zase pro změnu patřily opékání buřtíků a vyprávění hrůzostrašných hradních historek. 
Poslední den patřil procházce podíl řeky Malše s přelézáním skalnatých výběžků do řeky, 
které bylo možno překonat jen s použitím záchytných řetězů. Asi nejpěknější odměnou pak 
bylo hledání polodrahokamů na malé písečné pláži pod osadou Ascalona na Malši.  
Po návratu na hrad jsme se podívali zpět na uplynulé tři dny a podivili se, jak rychle nám to 
uteklo. Asi všichni účastníci by si to v ten moment rádi prodloužili, ale čekající rodiče a 
odjezdy vlaků nám udělaly čáru přes rozpočet. Tak zase někdy na shledanou na Pořešíně. 
 

                                                                            Radek Kocanda a Eva Tarabová 

    


