Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území
Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce,
Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,
Úsilného, Vitína a Zvíkova.

České Budějovice
22. října 2008

Rybářské slavnosti obsadí Hlubokou
Tisková zpráva č. 10/2008
V plném proudu jsou přípravy druhého ročníku Jihočeských rybářských slavností v Hluboké
nad Vltavou. Ty se uskuteční tuto neděli při příležitosti výlovu Munického rybníka.
Program bude zahájen pasováním významných osobností do cechu rybářského. „Minulý rok
byl pasován starosta Hluboké nad Vltavou, 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,“ vzpomínal Jan
Šmidmayer z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, která akci ve spolupráci
s Rybářstvím Hluboká pořádá. Tento rok bude do cechu rybářského pasován i primátor
Českých Budějovic.
Na hrázi Munického rybníka bude po celou neděli probíhat trh za doprovodu dechové hudby.
Stánky mimo jiné nabídnou rybí speciality, zejména uzené ryby, medovinu, pálenku, klobásy
a další občerstvení. Přichystán je i pivní stan. „Ti, co si raději připraví kapra sami doma, si ho
mohou na slavnostech zakoupit,“ pozval Jan Šmidmayer. Pro děti jsou připraveny dětské
atrakce a soutěže.
Návštěvníci slavností také budou moci zhlédnout okrasné barevné ryby a dozvědět se, jak se
dříve rybníky vyměřovaly a stavěly. Dále budou mít zdarma projížďky na koních na Dvoře
Vondrov, prohlídky expozice rybářství na loveckém zámku Ohrada a prohlídky sádek
v Rybářství Hluboká.
S Jihočeskými rybářskými slavnostmi bude spojen i „týden rybích specialit“, které bude
možné od neděle 26. října do soboty 1. listopadu ochutnat v restauracích KA●PR a Hubert,
Lovecké chatě Parkhotel a hotelích Podhrad a Záviš z Falkenštejna.

PROGRAM
Program na hrázi Munického rybníka
10:00
Slavnostní zahájení Jihočeských rybářských slavností - Ing.
Vladimír Kaiser
10:15
Veselá Muzika
10:30
Pasování do cechu rybářského - Mgr. Juraj Thoma, primátor a Ing.
Jiří Chmel, ředitel regionálního odboru SZIF České Budějovice
11:00
Veselá Muzika
12:30
Ing. Miroslav Hule - Kterak se za Pernštejnů rybníky
vyměřovaly a stavěly
13:30
Veselá Muzika
14:00
Hudební vystoupení sboru ZŠ Hluboká nad Vltavou
14:15
Václavanka
14:45
Dramatický kroužek Piráti z Chlumu - Sestra v akci
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 101, IČ: 260 83 426,
sídlo: Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
telefon 387 965 104, 386 353 242, fax: 386 350 746, e-mail: info@mashl.cz, web: www.mashl.cz

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.
14:55
15:30
15:40
17:00

Václavanka
Dramatický kroužek Piráti z Chlumu - Hrobař
Václavanka
Zakončení programu

Po celý den výlov Munického rybníka, prodej ryb, stánky s rybími specialitami,
medovinou a dalším občerstvením, ukázky okrasných barevných ryb, trh, atrakce pro
děti, pivní stan!
Program na Dvoře Vondrov
14.00 – 17.00
projížďky na koních zdarma

Program na loveckém zámečku Ohrada
14.00 – 17.00
prohlídky expozice rybářství zdarma
Program v Rybářství Hluboká
9.00 – 16.00
prohlídky sádek zdarma

Kontakt:
Barbora Vlková
Tel.: 724 309 639
E-mail: vlkova@g-project.cz

Tato akce je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

www.mashl.cz
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