
Mistrovství �R o�ima Fojta :

  Mistrovství �R v pomalém kou�ení dýmky v Brn�, m�st� – kde jsem utrp�l vzd�lání a
ve velice p�íhodném termínu, m� nenechalo ani chvíli na pochybách. Již po klání v Olomouci
jsem koleg�m hlásil, že jedu do Brna. Kdo cht�l, mohl se p�ipojit. Vynechám nyní popis
zážitk� z cesty a vlastní sout�že, nebo� toto je doménou a um�ním našeho nást�nká�e,
kterému bych se v žádném p�ípad� necht�l montovat do krámu. Velice p�kn� je zachyceno na
stránkách našeho klubu – www.fajfklub.wz.cz. Rád bych se na celou sout�ž podíval v trochu
širším kontextu.
  Den p�ed mistrovstvím zaslala Asociace dýmka�ských klub� �R otev�ený dopis
klub�m sdruženým v PC �eské Republiky a Prezidiu PC �R. Smyslem tohoto dopisu je
vyzvat kolegy z „druhé strany barikády“ k diskusi, jejímž výsledkem by m�lo být spojení a
sjednocení všech dýmka�� naší domoviny. Kolidují termíny sout�ží, ekonomické možnosti
trhu a sponzor� mají stále klesající tendenci a z tohoto d�vodu – a nejen z n�j- iniciativu
chápu a pln� podporuji. O�ekával jsem tedy, že p�i sout�ži seznámí �elní p�edstavitelé PC �R
své �leny s touto výzvou a že i rovn�ž  p�edloží , a to nejen svým �len�m, ale i p�ítomné
ve�ejnosti, své osvícené stanovisko k celé záležitosti. Ovšem nic takového se nestalo.
V poloprázdném sále bylo p�ivítáno 51 sout�žících a další komentá� se vztahoval výlu�n�
k sout�ži samotné. Nutno podotknout, že z on�ch 51 sout�žících, bylo cca 7 ú�astník�
z Dýmka.net , 4 z Fajfklubu (pro po�adatele ovšem i p�es výhrady Fajf  klub…), 1 z HDK
Olomouc a cca 3-5 neza�azených. Z PC �R tedy bylo na jejich nejprestižn�jší sout�ži, kterou
bych chápal jako výkladní sk�í� Pipe Clubu �R, ani ne 40 �len� !!! Bohužel p�esn�jší �íslo
nemohu stanovit, nebo� po�adatelé i p�es dv� po�íta�ové pracovišt�, nebyli schopni pro
ú�astníky vytisknout výsledkovou listinu jak jednotlivc�, tak i družstev. Ovšem s ohledem na
po�et �len� PC �R na sout�ži by m� velice zajímalo, jaký je vlastn� celkový po�et ku�ák� a
ku�a�ek dýmky v tomto uskupení. Na základ� znalostí z ADK si troufám tvrdit, že toto �íslo
nebude v žádném p�ípad� v�tší, než je po�et �len� u ADK. Jestli je má troufalost na míst�,
pak obdivuji sebev�domí a zdravý (?) optimismus �len� vedení PC C�. A to jak vzhledem
k dalším zít�k�m v domácích luzích a hájích, tak také s ohledem na mezinárodní reprezentaci
naší zem�. Hrd� reprezentovat minoritní �ást dýmka��, to chce skute�n� velkou porci
sebev�domí a minimum sebereflexe….  Ale to jsem již p�íliš odb�hl od vlastního mistrovství.
Další výraznou,  ovšem spíše konstruk�ní, pihou na kráse byl skoro kuželovitý vnit�ní tvar
hlavi�ky sout�žní dýmky, který si vyžádal dusátko útlejší asi o 1-2 mm, než je standart. Což je
fakt, který vyznívá pon�kud tristn� s proklamací o striktním dodržování pravidel
CIPC…Mimochodem v duchu t�chto pravidel museli vypadlí sout�žící na místech jím
vyhrazeným šeptat, aby nerušili ostatní borce v sout�ži…Uvád�t zde �asy, dosažené v sout�ži
není smysluplné, nebo� použitá sout�žní dýmka spolu se sout�žním tabákem, p�ímo
vylu�ovali dosažení �asu p�es dv� hodiny. Záv�re�ný program mistrovství, kterým m�l být po
vyhlášení spole�enský ve�er s tancem, byl pro nedostatek tane�nic zrušen, a hudba hrála jen
k poslechu. Kolika lidí už nevím,  nebo� jsme uhán�li k domovu se shodným a jednotným
záv�rem : jednou nám sta�ilo a již ne více!
  Záv�rem bych si dovolil jednu malou poznámku. Letos byl program mistrovství
upraven ve spole�enské �ásti, pro nedostatek tane�nic. P�i dosavadním postoji Prezidia PC
�R se ale za pár let m�že stát, že se bude program upravovat, nebo� budou chyb�t ti
nejpodstatn�jší…
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