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Na hrázi Bezdreva se uskutečnily Jihočeské rybářské slavnosti
Tisková zpráva č. 7/2007
V neděli 28. října se na hrázi rybníka Bezdrev v Hluboké nad Vltavou uskutečnily první
Jihočeské rybářské slavnosti. První ročník slavností realizovala Místní akční skupina
Hlubocko – Lišovsko ve spolupráci s Rybářstvím Hluboká.
Déšť zhatil výlov rybníka
Jihočeské rybářské slavnosti měly původně začít časně ráno výlovem rybníka Bezdrev. „Ale
protože poslední dny hodně pršelo, zvedla se hladina rybníků a od výlovu Bezdreva jsme
museli upustit,“ vysvětlil důvod, proč návštěvníci nemohli na slavnostech vidět samotný
výlov, ředitel Rybářství Hluboká Vladimír Kaiser. I bez výlovu ale na velké množství
návštěvníků čekal bohatý program.
Pasování starosty do cechu rybářského
Po desáté hodině Jihočeské rybářské slavnosti zahájil senátor a starosta města Hluboká nad
Vltavou Tomáš Jirsa. Hned v zápětí byl slavnostně pasován do cechu rybářského, což
pobavilo všechny přihlížející. Těžko říci, jestli se bavil i pan starosta, pro kterého pasování
znamenalo v jen pár stupních nad nulou nalití vody z rybníka za jeho kalhoty, a to vše při
pohledu do očí živého kapra...
Rybí speciality
Po celý den mohli návštěvníci ochutnat nejrůznější rybí speciality, a to jak u mnoha stánků,
tak přímo od známého kuchaře Petra Stupky, který pro přihlížejíc í přímo na místě ryby na
všechny způsoby připravoval. Pro ty, kteří dávají přednost vlastní přípravě, byly pak
připraveny kádě, kde si mohli kapra vybrat a odnést domů. Ke zhlédnutí nebyly pouze ryby
na pekáči, ale i živé. Okrasné barevné ryby vystavovali učni ze Středního odborného učiliště
rybářského z Třeboně. Zájem návštěvníků vzbudila zejména naše největší dravá ryba,
sumec velký.
Pro děti soutěže, pro dospělé medovina a pálenka
Po celý den probíhali na slavnostech za hudby kapely Bahňáci vědomostní soutěže. A to jak
z oblasti rybářství, tak dovedností. Zatímco se děti zahřívali například chytáním rybiček,
dospělí dávali přednost zahřátí horkou medovinou či pálenkou z Poněšic.
Jízdy na koních zdarma
Od dvou hodin využily stovky milovníků zvířat možnosti zajezdit si zdarma na koních na
Dvoře Vondrov. Na stejnou dobu byl také připraven zajímavý program v loveckém zámečku
Ohrada. Návštěvníci mohli například zjistit, jak se v 15. a 16. století vyměřovaly rybníky.
„Protože tento první ročník Jihočeských rybářských slavností byl velmi úspěšný, rádi bychom
slavnosti uspořádali i příští rok, a to v souvislosti s výlovem Munického rybníka,“ uvedl Jan
Šmidmayer.
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