Sdružení podnikatelů, neziskových organizac í a samospráv na území
Adamova, B orku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdc e,
Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševět ína, Štěpánovic,
Úsilného, Vitína a Zvík ova.

České Budějovice
10. října 2007

Na hrázi Bezdreva v Hluboké nad Vltavou se uskuteční Jihočeské
rybářské slavnosti
Tisková zpráva č. 5/2007
V neděli 28. října se na hrázi rybníka Bezdrev v Hluboké nad Vltavou uskuteční první
Jihočeské rybářské slavnosti. Slavnosti zorganizuje Místní akční skupina Hlubocko –
Lišovsko ve spolupráci s Rybářstvím Hluboká.
Jihočeské rybářské slavnosti začnou výlovem, který bude probíhat již od časných ranních
hodin. Hlavní program slavností pak bude zahájen v 10.00 hod. Po úvodním proslovu bude
pasováno několik významných osobností do cechu rybářského. Na své si samozřejmě
přijdou milovníci rybích pokrmů. Ve dvou bloc ích – dopoledne od 11 hodin a odpoledne od
13 hodin – totiž vystoupí na slavnostech se svým kulinářským uměním Petr Stupka známý
například z televizního pořadu Mňam, Prima vařečka. Ten pro návštěvníky připraví několik
rybích specialit. Ke zhlédnutí budou ukázky okrasných barevných ryb. Pro odvážlivce pak
pořadatelé připravili několik znalostních i dovednostních soutěží. Od dvou hodin odpoledne
bude zájemcům k dispozici Dvůr Vondrov, který bude po dvě hodiny poskytovat jízdy na
koních zdarma. Ve stejnou dobu bude možno též bezplatně shlédnout v hlubockém zámečku
Ohrada expozici rybářství.
„S Jihočeskými rybářskými slavnostmi bude spojen i „týden rybích specialit“, které bude
možné od neděle 10. října do soboty 3. listopadu ochutnat v restauraci a penzionu KA.PR,
hotelu Záviš z Falkenštejna, Parkhotelu a restauracích Hubert a U Švejka,“ uvedl Jan
Šmidmayer z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Akce je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje. Záštitu převzali Ing. Tomáš Jirsa,
starosta a senátor města Hluboká nad Vltavou, a Ing. Pavel Dlouhý, předseda Regionální
agrární komory Jihočeského kraje. Dalšími partnery jsou G-PROJECT, Lesy Hluboká,
Budějovický měšťanský pivovar a mediálními partnery rádio Kiss jižní Čechy a Český rozhlas
České Budějovice. Aktuální informace naleznete na www.mashl.cz.
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