
Euro samoyed show 2018 alebo Prvá Európska výstava samojedov  

 1.apríla 2017  sa konala prvá stredoeurópska výstava samojedov v prostredí nádherného 

Valtického zámku  s veľkou možnosťou vyžitia popri výstave – výlety do okolia, výborné jedlo a víno 

a tiež prehliadka zámku.  Výstava priniesla veľmi pekné ohlasy a tak z iniciatívy Samojed klubu ČR 

vznikla medzinárodná dohoda o organizovaní európskej výstavy samojedov – Euro samoyed show.  

Členovia výboru Samojed klubu Slovensko ohlásili záujem o organizovanie prvého ročníka.  

Úprimne musím povedať, že  som touto myšlienkou vôbec nebola nadšená, máme už „zopár“   

výstav za sebou a viem, čo to obnáša. Všetci výborovci sme  boli unavení,  máme za sebou dva 

náročné roky – vydanie knihy a dve duá výstav pri príležitosti založenia klubu... Možno tak  o rok, 

o dva... Nakoniec však výbor konanie historicky prvej Euro samoyed  show schválil.  Tu sa hneď 

naskytla otázka – a kde by sa na Slovensku taká výstava mohla konať ? Máme tu veľa krásnych miest, 

zámkov, kaštieľov či hradov... ale kto by si chcel pustiť do takýchto priestorov  100 až 150 chlpatých 

bielych gulí ?? Po množstve negatívnych odpovedí a hľadaní rôznych iných alternatív sme dostali tip 

na kaštieľ v Mojmírovciach. Nasledovala obhliadka kaštieľa, záhrady a okolitých priestorov, 

preverenie možností ubytovania  samozrejme rokovania o podmienkach. Obdivujem ich, že si na 

niečo také trúfli   Priebežne počas roka 2017 sme  si vymieňali rôzne nápady, čo sa týka programu, 

cien či organizačné veci. Pripravili sme webovú stránku a propagovali akciu, odpovedali na dotazy 

z celej Európy. Rozhodcovia boli oslovení už predtým- pani Barbara Bruns z Nemecka a pán Milan 

Bíroš zo Slovenska, avšak sme sa rozhodli osloviť ešte pána Briana Harrisa z Nového Zélandu, ktorý 

mal prednášku o štandardoch plemena aj v roku 2009 na Svetovom stretnutí samojedov na 

Kamennom mlyne a  prisľúbil aj prezentáciu na seminári, kde nadviazal na danú tému. Čas sa blížil, 

prípravy vrcholili a my sme s malou dušičkou sledovali predpovede počasia. Osobne som sa veľmi 

bála dažďa, nakoľko som si nevedela predstaviť ako by sme vyriešili prechod zmoknutých psíkov cez 

kaštieľ a ich ubytovanie v izbách... Asi sme to slnko vyzývali až príliš, lebo sa rozhodlo, že si na nás 

a našich chlpáčov poriadne posvieti...a to bol ďalší extrém.  

Za posledné roky sa u nás stalo už pomaly zvykom organizovať Duo výstavy – a teda aby toho 

nebolo málo, jedna špeciálka bola naplánovaná aj popri Eurosamoyed show.  

Vo štvrtok 3.mája sa začali schádzať účastníci, porozkladali si stany v zámockej záhrade, 

ubytovávali sa a podvečer sme ľudí vítali tzv. Welcome drinkom. Bolo milé sledovať ľudí, ako sa 

mnohí po rokoch zasa postretali v družných debatách. Privítali sme účastníkov zo 17  krajín Európy.  

Výborovci a pomocníci pripravovali kruh, balíčky pre vystavovateľov a iné dôležité veci na 

výstavu. V piatok ráno bolo všetko tip top a špeciálna výstava sa mohla zahájiť. Ako prvý nastúpil do 

kruhu pán rozhodca Bíroš zo Slovenska, ktorý posudzoval šteniatka, dorastencov a mladých psíkov. 

Následne ho vystriedal pán Harris z Nového Zélandu, ktorý posúdil psíkov v medzitriede, triede 

otvorenej, pracovnej a šampiónov. Veteránov a triedu čestnú posúdil opäť pán Bíroš zo Slovenska. 

Tak isto to prebiehalo u sučiek. Posudzovanie prebiehalo v jednom kruhu, na čo boli aj pozitívne ale 

aj negatívne reakcie. Fajn to bolo pre vystavovateľov, že si nemuseli preorganizovávať vystavovanie 

svojich psíkov v prípade ak by mali byť na rade v rovnakom čase v oboch kruhoch. Negatívom bolo 

veľmi dlhé čakanie a tým aj časový sklz vzhľadom na ďalšie plánované aktivity ako vyšetrenie očí 

psíkom či seminár (niektorí si za ten čas stihli odbehnúť do welness). Sama som absolvovala 

vystavovanie, potom hneď záverečné súťaže, nejaké organizačné veci... odtiaľ hneď dať vyšetriť oči 



psíkom a na seminár som doletela s vyplazeným jazykom. Tam sa to tiež trošku natiahlo a všetkých 

premáhala únava. Ešte pár prehodených slov   vonku pod stanom a išlo sa spať. V sobotu celé znova. 

Ráno panovala  príjemná atmosféra, slnko svietilo a všetci sme sa tešili na Euro show. Po zahájení 

výstavy sa posudzovania zhostil pán Brian Harris, ktorý sa v kruhu striedal s pani Barbarou Bruns. 

Rozhodcovia boli milí, ale pomerne prísni. Mnohé hodnotenia sa líšili od posúdenia 

z predchádzajúceho dňa. Ale víťaz bol v obidva dni rovnaký – krásny pes Klajokliu Šuo You Rock My 

World - “Momo“  majiteľky Dalie Mickiene z Litvy. Mimochodom tento psík už niekoľko titulov BIS na 

našich výstavách od rôznych rozhodcov získal a tak mnohí účastníci žartovali, že „Momo“  už bude 

mať zákaz vstupu na naše výstavy . 

Víkend v Mojmírovciach mal byť zavŕšený slávnostným Galavečerom  o ôsmej hodine večer. To 

sme tiež stíhali len tak tak, nakoľko záverečné súťaže skončili okolo siedmej hodiny  a ešte bolo treba 

pobaliť  a vyriešiť organizačné veci. A to už sa mi ohlásili folkloristi, že už dorazili do kaštieľa  a kde sa 

môžu zložiť. Čo skôr ? Vyvenčiť psíkov, doslova nahádzať veci pod stan, rýchla sprcha – no na ples 

som ešte nikdy nebola vychystaná za 10 minút, haha aj to tak vyzeralo.  Prebehlo otvorenie 

Galavečera a vystúpenie folkloristov a viacerí sme sa išli ešte doupraviť . Unavení, ale s dobrým 

pocitom sme sa mohli konečne zabávať. Opadol stres, mohli sme jesť, piť, tancovať. Počas večera sa 

dražili samojedské predmety v  tzv. Tichej aukcii a výťažok z nej bude použitý pre záchranu 

samojedov – Samoyed rescue. Ľudia postupne odpadávali, mnohých čakala v nedeľu dlhá cesta 

domov. A my sme to v dobrej nálade zatvárali.  

Boli to náročné dni, no veľmi pekné a príjemne strávené. Viacerí účastníci stihli aj Wellness, 

kávičkovanie, prechádzky parkom, či len také  obyčajné leňošenie na tráve... Každý účastník získal 

hodnotné suveníry a tiež poukazy na občerstvenie. Počas celého víkendu bol k dispozícii stánok so 

samojedskými predmetmi  a zámocká reštaurácia poskytovala výborné jedlo. Verím, že všetci 

účastníci budú na túto akciu v dobrom spomínať, aj vďaka krásnym fotografiám.  

Na záver len dodám, že sa tešíme na ďalšie Euro samoyed show,  o ktoré sa už prihlásili ďalšie 

štáty. Tak zasa o rok v Estónsku ! 
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