
 

Venku je tak krásně, mohl jsem posekat 

trávu, zajít na procházku se psem… A místo 

toho se tady motám po nějakých kozích 

stezkách. 



 

Co jsem to jenom v tom 

autě chtěl 

říct..hmmm..oni pořád 

kecají a jednoho nepustí 

ani ke slovu. 

Pořád femigard, 

femigard a nakonec 

chleba se sádlem a 

cibulí.. 



 

M motel Malacky, tady se vše 

odehrávalo. Atmosféra vynikající, jídlo 

skvělé, hodně kamarádů kolem. No 

prostě pěkné a pohodové sváteční 

odpoledne. 



 

Soutěžní dýmečka made in 

Stanislav resp. Jan Klouček. 

I když soutěžní dýmky moc 

nemusím, tak tato si své místo 

určitě najde. 

Poněkud 

nestandardní 

dusátko, ale skvělá 

volba! 



 

Těsně před začátkem, ale někdo 

nám tu chybí….. 



 

Mohl jsem posekat 

zahradu, s holkama zajít 

na procházku a teď to 

tady šmrdolím. A uhlík 

v dupě…. 



 

Čas, pane rozhodčí. 

Honza je nejlepší z klubu a celkově 

14. na Slovensku.  

Opravdu by se mohl stát novým 

klubovým tahounem. Ale dejme 

mu ještě čas. 



 

Michal při klasické 

soutěžní poloze – 

čučení do díry. Pročučel 

se na skvělé 5.místo. 



 

Zlínská ekipa, zleva Tibor, Mirek a Pavel, aneb 60., 

9. a 35. místo. No, chlapci se vystajlovali, 

potrénovali a na předměstí Valašska vyrůstá zcela 

zřejmě slušnej oddíl. 



 

Mistr Slovenska 

pro rok 2017 – 

Martin Pedain 

s časem 

02:02:30. 

Inu, je vidět, že 

profík se 

soustředí na 

výkon, žádný 

chleba se 

sádlem, žádný 

alkohol, jen 

práce 

s tabákem a 

kouskem dřeva.  

A taky žádné 

intenzivní 

čučení do díry. 



 

Přehled cen pro nejlepší od 25. místa. 



 

21. místo na 

Slovensku a splněný 

klubový cíl, jó 

dobrý. 

Zatraceně, kdyby ten 

fojt nekecal, tak 

ještě hořím a teď, 

kde mám tu 

ceduli…já mu dám 

Hynka… 



 

Made in Petr Vobořil, dýmky do 

ruky i do úst. Aspoň tak mě 

lákala paní Vobořilová. 



 

Ivan Tuli Vojtek a Josef Stanislav 

pozorují ředitele soutěže při fujení 

na fujaru. Poté se předvedli i oba 

jmenovaní a také i oni dokázali, že 

umí. Fujara se následně ukázala 

jako dar pro jubilanta Josefa 

Stanislava. K jubileu i my srdečně 

blahopřejeme! 



 

Mini ZOO, která tak uchvátila Aleše, se nacházela těsně vedle motelu. Aleše hlavně zaujal ten kozel, co mu flexou uřezali 

rohy. Alešku, ne parohy, to mají třeba jeleni, srnci. 

Stojí za plotem a jen 

blbě čumí, kdyby 

aspoň hodili nějakého 

červíka.. 
..máte pravdu a 

jak smrdí.. 

Já ti taky flexou něco uřežu, 

ale rohy to nebudou, ty 

mudrlante, bo žádné 

nemáš. 



 

Reprezentace Valašského Fajfklubu na XXI.Mezinárodním mistrovství 

Slovenska v pomalém kouření dýmky.  

Zleva Honza, Jirka a Aleš. Fojt je za mobilem z druhé strany. 

A prosím tě, kozla 

bez rohů uděláme 

maskotem. 


