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Výlov rybníka a horká medovina v Hluboké nad Vltavo u 
 
Tisková zpráva č. 6/2007 
 
V neděli 28. října se na hrázi rybníka Bezdrev v Hluboké nad Vltavou uskuteční první 
Jihočeské rybářské slavnosti. Slavnosti připravuje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko 
ve spolupráci s Rybářstvím Hluboká.  
 
Jihočeské rybářské slavnosti začnou časně ráno výlovem rybníka Bezdrev. Pro ty, kteří si 
v neděli rádi pospí, budou oficiálně zahájeny v deset hodin. Po úvodních slovech bude 
slavnostně pasován senátor a starosta města Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa do 
cechu rybářského. Kromě výlovu rybníka můžete na slavnostech ochutnat některou z rybních 
specialit, které bude dopoledne od 11 hodin a odpoledne od 13 hodin připravovat kuchař 
Petr Stupka známý například z televizního pořadu Mňam, Prima vařečka. Ke zhlédnutí 
budou ukázky okrasných barevných ryb, které zde budou vystavovat učni ze Středního 
odborného učiliště rybářského z Třeboně. Dospělí se mohou zahřát horkou medovinou či 
pálenkou z Poněšic a i nejmenší si přijdou na své. Pro ně pořadatelé připravují soutěže jak 
vědomostní - z oblasti rybářství, tak dovednostní - v chytání rybiček. Celým dnem bude 
doprovázet kapela Bahňáci.  
 
Od dvou hodin odpoledne mohou milovníci koní navštívit Dvůr Vondrov, který bude po dvě 
hodiny poskytovat jízdy na koních zdarma. Na stejnou dobu si připravil zajímavý program  
také lovecký zámeček Ohrada. Od čtrnácti hodin se můžete zúčastnit slavnosti čapobití či se 
s panem inženýrem Hulem podívat, jak se v 15. a 16. století vyměřovaly rybníky. Od patnácti 
hodin pak bude možno bezplatně zhlédnout expozici rybářství Národního zemědělského 
muzea.  
 
S Jihočeskými rybářskými slavnostmi bude spojen i „týden rybích specialit“, které bude 
možné od neděle 28. října do soboty 3. listopadu ochutnat v restauracích KA.PR, Hubert, U 
Švejka, Parkhotelu a hotelu Záviš z Falkenštejna.  
 
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, 
Divadlo Hluboká a mediálními partnery rádio Kiss jižní Čechy a Český rozhlas České 
Budějovice. Aktuální informace naleznete na www.mashl.cz.  
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