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Bezdrev zve na výlov a rybí speciality
Tisková zpráva č. 14/2009
Ve středu 28. října se na hrázi rybníka Bezdrev v Hluboké nad Vltavou uskuteční třetí ročník
Jihočeských rybářských slavností.
Jihočeské rybářské slavnosti začnou výlovem, který bude probíhat již od časných ranních
hodin. Hlavní program slavností pak bude zahájen v 10.00 hod.
Na hrázi bude po celý den hrát hudba. Několik významných osobností bude na úvod
slavností pasováno do cechu rybářského, což je velmi zábavná podívaná.
Na své si samozřejmě přijdou milovníci rybích pokrmů. Zájemci zde budou moci ochutnat
rybí speciality nebo si čerstvé kapry odnést domů. Ve třech blocích – dopoledne 10.30 hod. a
od 11.45 hod. a odpoledne od 13.45 hod. – vystoupí na slavnostech se svým kulinářským
uměním Petr Stupka, známý například z televizního pořadu Mňam, Prima vařečka. Ten pro
návštěvníky připraví několik rybích specialit.
Přichystán je bohatý kulturní program. Návštěvníci slavností budou moci zhlédnout okrasné
barevné ryby, ukázky tradičních řemesel, vystoupení šermířů nebo si projít trh. Pro děti jsou
připraveny dětské atrakce a soutěže. „Přichystán je skákací hrad, lezecká stěna, skákací
sedmimílové boty, jízda na poníkovi, trampolína, stánky s cukrovinkami, gladiátor a mnoho
dalšího,“ dodal Jan Šmidmayer.
Slavnosti mají i zajímavý doprovodný program. Pro děti do 15 let bude po celý den zdarma
vstup do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Návštěvníci slavností si také budou moci od
deseti do čtyř hodin zdarma prohlédnout sádky v Rybářství Hluboká.
Od jedné hodiny proběhne jezdecká exhibice v jezdecké hale ve Dvoře Vondrov. Od půl
druhé do půl čtvrté pak Dvůr Vondrov zájemcům nabídne jízdy na koních zdarma.
Od deseti do pěti hodin si budou moci návštěvníci slavností zdarma prohlédnout expozice
rybářství na loveckém zámečku Ohrada. Bude zde výstava fotografií výlovů rybníků
z počátku 20. století, soutěž v poznávání preparátů ryb, výstava sbírkových předmětů
z depozitáře z oboru rybářství a hry a soutěže pro děti.
S Jihočeskými rybářskými slavnostmi je spojen i „týden rybích specialit“ na Hluboké. „Od 26.
října do 1. listopadu je možné na Hluboké ochutnat rybí speciality v hotelech Záviš
z Falkenštejna, Podhrad, restauraci ZOO, Hubert, Kapr či Lovecké chatě Parkhotel,“ doplnil
Jan Šmidmayer.
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