„Účastníci zájezdu“ - BEZDREV Pomalu se stává tradicí, že „Společnost rybářů Kámen“ pořádá podzimní výlety do jižních Čech do center
českého rybníkářství.

Letos měl být na programu výlov Světu při TŘEBOŇSKÝCH RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTECH, ale protože se Rybářství
Třeboň rozhodlo slovit Svět již na jaře místo na podzim, obrátili jsme svou pozornost k sousednímu Rybářství
Hluboká smluvnímu dodavateli Pražského hradu a zúčastnili se výlovu BEZDREVU na JIHOČESKÝCH RYBÁŘSKÝCH
SLAVNOSTECH.
Rybářství Hluboká vlastní asi 190 rybníků o celkové výměře zhruba 2600 ha a speciální odchovné zařízení
s kontrolovanou teplotou vody. Výroba tržních ryb (okolo 1300 tun ročně) je základem jejich podnikatelských
aktivit. V chovu ryb v rybnících má společnost již více než pětisetletou tradici. Hlavním budovatelem rybníků
i rybářství na Hlubocku byl Vilém z Pernštejna. Největšího rozkvětu hlubocké rybářství dosáhlo na přelomu 15.
a 16. století, kdy byly vybudovány největší rybníky, např. roku 1490 Bezdrev postavený Vilémem z Pernštejna.
Hráz má dlouhou 400 m a vysokou 7, 8 m s unikátním bezpečnostním přelivem. Vodní plocha v nadmořské
výšce 381 m má rozlohu 450 ha, katastrální výměra činí 520 ha. Na několika místech rybník dosahuje hloubky až
7 m. Obvod měří 18, 5 km.
Jelikož Rybářství Hluboká je druhou nejznámější jihočeskou rybníkářskou společností, předpokládali jsme, že
JIHOČESKÉ RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI se odehrávají v podobném duchu jako TŘEBOŇSKÉ RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI.
Jenže když dva dělají totéž, nemusí být vždy výsledek stejný.
Hlavní body programu stačili zhlédnout skoro všichni: první zátah výlovu ryb, dechová hudba Temelín, Petr
Stupka kulinář (zpracování a úprava ryb), kapela Globus. I zde (i když v menší míře) bylo co ochutnávat z rybích
specialit a jiných dobrot. Letos na výlovech hlubočtí i třeboňští rybáři vypustili řemeslný trh, proto jsme ho na
hrázi rybníka marně hledali.
K vidění nebyl jenom výlov Bezdrevu. Ti čipernější stačili bezplatně navštívit expozici rybářství v Loveckém
zámku OHRADA u Hluboké nad Vltavou a mnozí si připlatili i celkovou prohlídku tohoto loveckého zámečku i s
přilehlou ZOO. V myslivecké expozici mohli vidět zajímavou sbírku zbraní nebo posledního českého medvěda či
vlka. I prohlídka rozlohou nevelké ZOO určitě stála zato.
No a ti nejzdatnější se dostali i do města a na Státní zámek Hluboká nad Vltavou, který je nejlepší turistickou
nabídkou roku 2011.
Společnost rybářů Kámen věří, že i když loňský výlet na výlov rybníku Rožmberk, krále českých rybníků, nasadil
vysokou laťku v gastronomické úrovni výlovů, byl letošní výlet na výlov BEZDREVU pro Nás všechny něčím
zajímavý a něco pozitivního jsme si v sobě z něj uchovali. A pokud nám všem svatý Petr, patron všech rybářů,
zdraví zachovati ráčí, věříme, že se na nějakém příštím výletu ( třeba na Světu) znovu sejdeme, jako „účastníci
zájezdu“.
S pozdravem „Petrův zdar“
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