Blatenské rybářské slavnosti vstupují do druhého desetiletí
Společnost Blatenská ryba láká na tradiční rybářské slavnosti letos již po jedenácté.
V sobotu 15. června se do Blatné sjedou nejen všichni příznivci rybářů, ale i ti, kteří se chtějí
pobavit při poslechu živé hudby, milovníci příjemné zábavy, chutných pokrmů a pěnivého moku.
Pro každého bude připraveno něco. Gastronomický program slavností obsahuje pestrou nabídku
rybích výrobků a prodej rybích specialit.
V areálu sádek otevře své dveře i zpracovna ryb, kde bude možnost shlédnout technologie
zpracování kapra včetně filetování. Zakoupit je možno i ryby, které vyrostly v přírodních
podmínkách blatenských rybníků.
Kulturně hudební program se bude souběžně odehrávat na dvou scénách. Jedno pódium
bude umístěno na sádkách, druhé na nádvoří zámku.
Tak jako v předešlých letech bohatý kulturní program začne před desátou hodinou
průvodem. Po požehnání blatenským rybářům a českému kapru, králi mezi našimi rybami, na mostě
před zámkem bude slanost zahájen a na pódiu na sádkách. Potom začne hrát dechová kapela Nauše
Pepíka.
Odpolední program započne ve 13 hodin tanečním vystoupením dětských souborů Základní
školy Sedlice a Domu dětí a mládeže Blatná. Na scéně se pak postupně vystřídají dudáci
ze Základní umělecké školy v Blatné, country a folkové muziky „Z Vršku“ a „Nektar boys“.
Na závěr vystoupí členové souboru „Tortilla Flat – Celtic & Irish Punk Rock“ ze švýcarského města
Rogwilu, s nímž má Blatná dlouholeté partnerství.
Večer do pozdních hodin vyplní program opět hudba – rocková kapela „Meteor Lexa Rock“
a „Pakr X“.
Vstup na veškerá vystoupení je zdarma. Produkci finančně podpořilo Město Blatná a přispěli
také obchodní partneři společnosti Blatenská ryba.
Program rybářských slavností doplní ještě různé doprovodné akce.
Tradiční putování po rybnících s výkladem se tentokráte uskuteční již v sobotu, a to v jižním
okolí města. Sraz účastníků je před budovou Blatenské ryby na nábřeží v 9 hodin, návrat do 12
hodin.
Na sádkách bude zastoupen také jarmark s ukázkami tradičních řemesel, na nábřeží
prezentace nových osobních automobilů, v zámeckém nádvoří po celý den středomořská kuchyně
s ukázkami a ochutnávkou specialit. V zámeckém Konibaru proběhne simulace lovu ryb. V zámku
budou otevřeny nové prohlídkové trasy a bude možno navštívit i park se stádem daňků. Bude
otevřena zámecká kavárna.
Proběhnou různé soutěže pro děti s rybářským zaměřením a na rybníce Buzickém rybolov.
Ve 13 hodin předvede na nábřeží družstvo Sboru dobrovolných hasičů Blatná, který letos
oslaví 140 let své existence, spolu s družstvy jiných hasičských sborů ukázku požárního útoku.
Rybářské slavnosti jsou zaměřeny především na propagaci a konzumaci českého kapra,
protože je ideálním pokrmem pro všechny, kteří chtějí žít zdravě. Ryby mají pro své dietní
vlastnosti ve výživě moderního člověka výsadní postavení, zvláště v prevenci civilizačních chorob.
Nelze opomenout, že slavnosti jsou současně i podporou turistického ruchu na Blatensku,
malebného kraje lesů a rybníků. Jsou největší kulturní akcí ve městě a řadí se mezi nejpopulárnější
události v kraji.
V neděli 16. června se bude od 18 hodin konat ve velkém sále zámku ve Lnářích koncert
kytarového virtuosa Štěpána Raka. Poté Mistr Rak pokřtí vodou z rybníka Velká Kuš dlouho
očekávaný 2. díl knihy Rybníky na Blatensku, který tematicky pojednává o rybnících v jihozápadní
části Lnářska.
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