V sobotu 16. září 2017 se konaly již třetí rybářské závody na rybníku Zaječí nedaleko města Bezdružic. Závody byly pořádány rybářským spolkem Rybáři od Zaječáku, který tímto zavedl již zcela jistě tradiční setkání rybářů. Závodů se tentokrát účastnilo celých 50 účastníků a účastnic všech věkových kategorií. Tato návštěva se stala zatím rekordní za poslední tří roky. To udělalo členům spolku samozřejmě velikou radost. Vzhledem k předpovědi počasí se totiž očekávala mnohem menší návštěva. Předpověď tentokrát nelhala a celou dobu panovalo chladnější deštivé počasí. Lovci se naštěstí vybavili deštníky, a proto je občasný déšť vůbec nerozhodil. Pro závodníky byl připraven oblíbený stánek s občerstvením s roznáškou přímo na lovná místa. Účastníci se tak mohli plně soustředit na lov a nemuseli odcházet ze svých stanovišť. Rybáři se mohli občerstvit klobásou, sekanou v housce, kávou a samozřejmě pivem. Tentokrát se pil dokonce i dva roky opomíjený čaj. Nejúspěšnějším závodníkem se stal pan Jiří Výborný s celkovou délkou ryb 611 cm. Pan Výborný obhájil loňské vítězství, což dokazuje jeho rybářské kvality a znalost revíru. Na druhém místě se umístil pan Josef Perout s celkovou délkou 419 cm ryb.  Na třetím místě oba jmenované doplnil pan Jiří Havel s celkovou délkou 366 cm. Výkon pana Havla je potřeba výrazně vyzdvihnout, jelikož je upoután na invalidní vozík. Všem velká gratulace. Na nejúspěšnější lovce čekaly hodnotné ceny, které bylo možné zajistit díky sponzorům, kteří s rybářským spolkem již tři roky spolupracují. Letos se díky štědrým sponzorům rozdalo krásných 15 cen. Poděkování patří rybářským potřebám U Habakuka, především panu Martinovi Hrdému. Hodnotné ceny dodala firma Dragonbaits, která se specializuje na výrobu návnad a nástrah pro sportovní rybolov kaprů. Letošní rybářské závody na „Zaječáku“ byly další povedenou sportovní i společenskou akcí na tomto revíru. Důkazem byly nejen pochvalná slova během závodů, ale i další zpětná vazba od spokojených účastníků. 
Spolek Rybáři od Zaječáku děkuje všem za hojnou účast! 
Těšíme se na Vás opět příští rok! 


