
1. Československý tábor – Smraďavka 2016 

 

Pár rokov dozadu sme sa v Měchenicích po výstave severských psov zastavili na 

pokec  s našimi českými kamarátmi a pani Vávrová  hovorí, že už by sme tie česko-slovenské 

vzťahy mali nejako urovnať a vtedy skrsla myšlienka zorganizovať česko-slovenský tábor. 

Ota Janko s manželkou Jarkou hneď súhlasili a za našu slovenskú stranu sme tiež boli 4 

členovia výboru, tak už sa nám v hlave začali premietať plány. Voľba padla na jeseň roka 

2016 a pani Vávrová hneď po výstave zabezpečila miesto konania, ktoré sa  však neskôr 

muselo zmeniť. Pravdu povediac sme za to aj tak boli vďační, nakoľko areál Smraďavky pri 

Buchloviciach nás očaril a vedeli sme, že poskytuje vynikajúce možnosti na usporiadanie 

rôznych súťaží, pretekov a tiež je tam priestor, kde  si večer posedieť a zabaviť sa. 

Rok 2016 bol pre náš klub celkom náročný, mali sme dve Skalice – na jar aj na jeseň, 

vydali sme knihu... ale aj tak sme sa na tento pre nás špeciálny tábor snažili pripraviť, aby sa 

páčilo všetkým účastníkom.  

V piatok večer začal opekačkovou zoznamovacou párty pri chatkách. U nás na 

táboroch a v Skalici je to už len formálny názov, pretože väčšina účastníkov sa už predsa 

pozná, no tu to bolo zaujímavejšie, lebo viacerí slováci a česi sa  navzájom nepoznali. Nevadí, 

v priebehu večera a nasledujúcich dní sa to napravilo. Sobotné dopoludnie bolo v réžii 

českého samojed klubu, ktorý zorganizoval preteky – canicross, káry, bicykle a kolobežky. 

Slováci zatiaľ pripravili detský kútik, občerstvovací  stánok a klubový obchodík so 

samojedskými suvenírmi a ešte „horúcou knihou“. Po obede Slováci pripravili kombinovanú 

súťaž „O poklad samojedov“ a športovo-vedomostnú súťaž „Po stopách samojedov“. Trochu 

nás skúšalo počasie, ale myslím, že nikoho neodradilo od účasti v súťažiach. Vo večerných 

hodinách prebehla členská schôdza, nasledovala zábavná tombola a ochutnávky českej 

a slovenskej torty, ktoré boli nielen nádherné ale aj výborné  V nedeľu doobeda sa 

pokračovalo v pripravených zábavných súťažiach na spôsob agility -  ženy versus muži. 

Všetci si užili kopec zábavy a ženy  nakoniec  zvíťazili ! Atmosféru vylepšovali voľne 

pobehujúce kozičky, ktoré bolo treba občas odohnať z priestorov súťaží a tiež kŕdle husí, 

kačiek a iných živočíchov skrášľujúcich areál Smraďavky a rozptyľujúcich našich chlpatých 

súťažiacich   Poobede sme si vyšli ešte na peknú vychádzku a tábor sme ukončili 

s príjemnými dojmami a množstvom zážitkov. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie !   


