JIHOČESKÝ RYBÁŘSKÝ DEN, VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE,
2. 12. 2017, 9 – 18 hodin
pavilon: T1
Tisková zpráva

zastoupení kaprařiny, muskařiny, přívlače, mořského rybolovu a jiných oborů / nabídky
rybářského oblečení, vybavení do přírody, sonarů, zavážecích lodiček, nástrah, návnad,
krmení / rybářské kajaky, čluny, motory, pruty, navijáky / rybářské novinky / odborné
přednášky a doprovodný program / rybářský trenažér / ukázky filetování, zpracování
a ochutnávky ryb / rybí speciality / prezentace sportovního rybolovu, produkčního rybářství
a mnoho dalšího
V sobotu 2. prosince 2017 se uskuteční na Výstavišti České Budějovice první ročník výstavy
JIHOČESKÝ RYBÁŘSKÝ DEN.
„Rádi bychom u nás na Výstavišti zavedli tradici rybářských výstav. Zvu všechny rybáře
a fanoušky rybolovu, aby si nenechali ujít tuto výjimečnou akci. Většina rybářů v tomto
období, včetně mě, má pruty a veškeré náčiní uklizené a zde bude šance se v čase zimního
klidu inspirovat na další rybářskou sezónu, ale také využít začátek adventního času a pořídit
vánoční dárky. Chybět nebude ani rybářský simulátor, který věrně napodobuje chytání ryb,
takže na své si přijdou i malí návštěvníci. Kdo by si chtěl vyzkoušet své střelecké dovednosti,
může vyzkoušet laserovou střelnici a „lovit“ kormorány.“ říká projektový manažer výstavy Jan
Švejda.

Nákupní příležitost pro rybáře, ale také doprovodný program pro návštěvníky, české firmy
s nabídkou rybářského oblečení, sonarů, kajaků, vybavení do přírody a mnoho dalšího
najdou rybáři v pavilonu T1 českobudějovického Výstaviště.
Zastoupeny budou všechny rybolovné techniky jako je kaprařina, muškařina, přívlač,
sportovní nebo mořský rybolov. Studenti Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba
Krčína v Třeboni předvedou návštěvníkům filetování a zpracování ryb, k prodeji budou rybí
klobásy, kapří škvarky, uzené ryby a mnoho dalšího.
Vystavovatele doplní na výstavě přednášky významných osobností rybářského světa jako je
například David Štrunc, Pavel Výboh nebo František Čáha. Z přednášejících se představí
i šéfredaktor serveru CHYTEJ.CZ David Havlíček, který se spolu se svým týmem angažuje i na
závodní scéně v přívlači a působí v nejvyšší soutěži v ČR - v EXTRALIZE V PŘÍVLAČI. Tým
CHYTEJ.cz patří ke špičce a pravidelně obsazuje medailové umístění.
Kateřina Marková, absolventka Střední rybářské školy ve Vodňanech, česká reprezentantka
ve sportovním rybolovu a několikanásobná mistryně světa v rybolovné technice, předvede
v rámci JIHOČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO DNE disciplínu „Zátěž na přesnost (arenberg)“.
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