CHLAPI na CESTÁCH

Tak jako vloni, i letos společnost rybářů Kámen pořádala „výlet na Třeboňsko“, do centra českého
rybníkářství, na výlov jednoho z tamních rybníků.Vyvážená krajina Třeboňska se svými 460 rybníky
a několika umělými kanály je výsledkem citlivých krajinářských zásahů do původních přírodních podmínek
a přímo se nabízí k poznání.

Kdo chtěl zažít výlov největšího českého rybníka „Rožmberk“, někdy také nazývaného „Jihočeským
mořem“, a okusit atmosféru podzimního výlovu, tak nebyl zklamán, a to i proto, že opravdu přálo počasí.
Stejně jako vloni na výlovu Dvořiště, i letos na Rožmberku byla k vidění nejen práce rybářů společnosti
Rybářství Třeboň a jejich úlovky. Bohatý doprovodný či gastronomický program, zakončoval „Třeboňské
rybářské slavnosti 2010“. Bylo zde k vidění například kuchařské čarování Petra Stupky, který je mistr
v přípravě pokrmů ze sladkovodních ryb.
Mnozí využili i možnost seznámení se zajímavostmi rybníka Rožmberk. Šlo třeba o vodní elektrárnu pod
hrází hlavní výpusti, s dvěma Francisovými turbínami, nebo procházku po této 2430 m dlouhé hrázi. Hráz
je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada druhů ptáků, a jejichž obvod činí
i více než 5 m. Dále byla na programu prohlídka pomníčku u bývalé výpusti Samice, kde došlo r. 1846
k potyčce mezi strážci a pytláky, či prohlídka výpusti Adolfka. K vidění byl také kamenný vodočet
a bezpečnostní přeliv, který byl při povodních v roce 2002 silně poškozen.
Výlety nebyly jen chlapskou záležitostí, jak by se z názvu článku mohlo zdát. Zlákaly i několik žen a dívek,
a věříme, že i ony se měly na co dívat a co poznávat.
Příští rok, pokud nám svatý Petr, patron všech rybářů, přízeň zachovati ráčí, bychom chtěli vidět výlov
na Světu. Doufáme, že možnost shlédnout výlov a zároveň prohlídku historického centra Třeboně včetně
nákupů, přiláká více „účastníků zájezdu“, ať z řad mužů či žen.
Již teď se těšíme na zaručeně velkou účast na dalším výletě.
S pozdravem „Petrův zdar“.
Společnost rybářů Kámen

