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Rybáři slavili na hrázi Munického rybníka
Tisková zpráva č. 12/2008
Tisíce rodin s dětmi si nenechaly ujít výlov Munického rybníka spojený s druhým ročníkem
Jihočeských rybářských slavností, které realizovala Místní akční skupina Hlubocko –
Lišovsko ve spolupráci s Rybářstvím Hluboká.
Rybáři poprvé zatáhli sítě na rybníku o rozloze 117 hektarů v sedm ráno a lovení
pokračovalo po celý den. Výlov byl podle ankety, kterou pořadatelé uspořádali, tou nejlepší
částí programu, což dokazovaly i davy lidí, které na hrázi neustále výlov pozorovaly.
Návštěvníci si pak mohli vylovené ryby rovnou koupit a odnést domů.
Ti, kdo dávají přednost rybám už uvařeným, si na trhu kupovali nejrůznější rybí speciality.
Pochutnávali si na uzených rybách – uzeném kaprovi, amurovi, tolstobikovi, pstruhovi,
úhořovi i na rybí polévce či smaženém kaprovi.
Na trhu, kde své zboží nabízelo přes 50 stánkařů, návštěvníci ochutnávali nejenom rybí
speciality, ale i staročeská jídla. Například staročeskou placku s tvarohem či staročeský
hambáč. Dospělí zaháněli žízeň medovinou, svařákem i Poněšickou pálenkou, děti pak
jablečným moštem. Domů si na památku odnášeli perníčky ve tvaru rybiček anebo hrníčky
s vodníkem.
Ke zhlédnutí nebyly pouze ryby na pekáči, ale i živé. Okrasné barevné ryby vystavovali učni
ze Středního odborného učiliště rybářského z Třeboně. Návštěvníci slavností se také
dozvěděli, jak se dříve rybníky vyměřovaly a stavěly.
Součástí programu bylo pasování budějovického primátora Juraje Thomy a Jiřího Chmele,
ředitele regionálního odboru SZIF České Budějovice, na rybáře. Do cechu je přijal šéf
Rybářství Hluboká Vladimír Kaiser, a to způsobem, který pobavil všechny přihlížejíc í. V jen
pár stupních nad nulou museli adepti na rybáře absolvovat nalití vody z rybníka za kalhoty, a
to vše při pohledu do oč í živého kapra.
Po celý den probíhaly na slavnostech za hudby kapel Veselá muzika a Václavanka
vědomostní soutěže. A to jak z oblasti rybářství, tak dovedností. Děti se bavily chytáním
rybiček v nafukovacím bazénu či skákáním na trampolínách. Vystoupily děti ze sboru
Základní školy Hluboká nad Vltavou i dramatický kroužek Piráti z Chlumu.
Od dvou hodin pak využily stovky milovníků zvířat možnosti zajezdit si zdarma na koních na
Dvoře Vondrov. Na stejnou dobu byla také připravena expozice rybářství na loveckém
zámku Ohrada a od rána probíhaly prohlídky sádek v Rybářství Hluboká.
Protože druhý ročník Jihočeských rybářských slavností byl ještě úspěšnější než ten loňský,
připravují se už nyní pořadatelé na třetí ročník, který se uskuteční v souvislosti s výlovem
rybníka Bezdrev. Pořadatele přesvědčily k uspořádání třetího ročníku i výsledky ankety, ve
které všichni oslovení chtěli, aby se Jihočeské rybářské slavnosti konaly i příští rok.
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