
Slovensko – český samojedský tábor Kunovská priehrada  2019 

Pár rokov dozadu sa pár členov výboru Samojed klubu Slovensko a českého Samojed klubu 

v rámci upevnenia československých vzťahov dohodlo na usporiadaní spoločného samojedského 

tábora. Prvý spoločný tábor sa konal v septembri roku 2016 na Smraďavke. Odozvy boli výborné, 

každý klub priniesol na akciu niečo z toho „svojho“ tradičného programu a v globále to bola vydarená 

akcia. Bolo teda jasné, že nezostane len pri 1. ročníku. 

Dohodli sme sa, že miesto konania ďalšieho ročníka  bude na Slovensku, pokiaľ možno nie 

veľmi ďaleko od českých hraníc. Voľba padla na už osvedčené miesto slovenských táborov a výstavy – 

Kunovská priehrada pri Senici. Termín sme vybrali už  rok dopredu a mohli sa všetci tešiť na povedala 

by som „samojedský sviatok“.  Čas bežal ako šialený  a bol tu september 2019. Prípravy v plnom 

prúde, účastníci  nahlásení – odhlásení – nahlásení, počasie objednané. Tri rodiny z Čiech prišli už vo 

štvrtok, aby si  výlet trošku predĺžili. Niet sa čo čudovať, niektorí cestovali aj vyše 6,5 hodiny 

a absolvovať  cestu po českej  D1 je v poslednom  období ako za trest. V piatok v priebehu dňa 

dorazila väčšina účastníkov, kluby rozložili svoje stánky, nechýbalo občerstvenie... stoly sa prehýbali 

pod rôznymi dobrotkami, či už domácimi pečenými alebo inými pochutinami. Český Samojed klub 

zabezpečil  pípu a tiež zopár súdkov piva. Slováci zasa vínko a nealko, všetkého bolo viac než dosť. 

Ľudia so psíkmi absolvovali prechádzky po krásnom prostredí v okolí priehrady, niektorí sa vybrali na 

salaš alebo na výlet. Podvečer sa opekali špekáčiky, ľudia sa medzi sebou pozoznamovali a nadviazali 

rozhovory nielen na samojedskú tému  

Aby som nezabudla, v piatok dorazil aj  Jarda Hanuš so svojou dodávkou plnou kolobežiek 

KOSTKA a ďalších potrieb pre psíkov. A teda mal čo robiť po celý čas svojho pobytu, ľudia sa neustále 

zaujímali a chceli vyskúšať rôzne typy kolobežiek. 

Na sobotu ráno bol naplánovaný  samojedský záprah. Pre mňa osobne neopísateľný... až 

dojímavý zážitok. Ota pripravil šnúry  a postupne sme zapriahli 24 samojedov. Záujemcov bolo viac, 

len už sme ich nemali kam zapriahnuť.... bolo úžasné sledovať psíkov ako sa hecujú, tešia sa... a keď 

dal Ota povel a oni potiahli auto... to bola nádhera !!! 

Doobeda sme ešte zvládli kratší canicross. Na poobedie bola pripravená vedomostno 

športová súťaž Po stopách samojedov, niektorí ju už absolvovali v minulosti, iní po prvý raz. Všetci 

účastníci si však oprášili a otestovali svoje vedomosti o samojedoch. 

Pokračovali sme zábavnou súťažou družstiev – české a slovenské. Každé družstvo malo 11 

členov a 1 psíka. Všetci zúčastnení  si preverili svoje zdatnosti v skákaní vo vreci, Chaplinovom 

pochode, mini agility spolu so psíkom a potom vo vzájomnej spolupráci s ostatnými členmi družstva. 

Musíme uznať, že český tím bol o trochu lepší a právom zvíťazil. Dôležité je, že sme sa všetci spolu 

nasmiali a zabavili.  

V rámci coffe-breaku sme si pochutnávali na  vychýrených skalických trdelníkoch a domácich 

špecialitkách. Nasledovala diskusia s pánom MVDr. Zdeňkom Macenauerom na tému dysplázia 

bedrových kĺbov a poslucháči mali na neho aj množstvo otázok z iných veterinárnych oblastí.  

Pred Grill-party  záujemci absolvovali ešte dlhoočakávaný závod kolobežiek. Vyhodnotili sme 

denné súťaže a presunuli sa dovnútra chaty na grilované špecialitky a bohatú tombolu. Poniektorí 

ešte debatili vonku pri dobrom pivku do neskorých nočných hodín. 



Nedeľa bola vyhradená pre Samojedskú miniolympiádu – súťaž so psíkom v rôznych 

disciplínach  ako slalom s raketou a loptičkou, agility, bowling, hľadanie odmeniek  a triafanie 

loptičiek . Veľmi nás potešil veľký počet účastníkov rôznych vekových skupín. Avšak putovný pohár sa 

vrátil naspäť k svojmu minuloročnému víťazovi, ktorý svoje víťazstvo obhájil.  

Nasledovalo vyhodnotenie, spoločné fotografovanie a dobrý obedík. Po obede sa účastníci 

tábora s peknými zážitkami a novou energiou pobrali na cestu domov. 

Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí merali  neraz aj dlhú cestu z rôznych kútov 

Slovenska, Čiech, Anselm z Rakúska  a Ewa a Wanda prišli až  z Poľska.  Platí totiž – kto chce prísť, 

príde . V priebehu víkendu sa tábora zúčastnilo 50 psíkov  a asi 80 ľudí.  Ďalej ďakujeme všetkým 

sponzorom – rodinke Šifaldovej, že zabezpečili obrovské množstvo sponzoringu (CARNILOVE), Maťovi 

Láskovi ( ACANA), STIHL (Mima a Maťo),  Pašmíkovcom za džúsy, Peťovi a Marcelke za trdelníky, Eve 

Jungrovej za knižky, Katke za výborné punčové torty, spoločnosti KOSTKA za prezentáciu rôznych 

kolobežiek a všetkým ostatným sponzorom a tým, ktorý prispeli do tomboly a občerstvovacieho 

stánku. Obom našim klubom za skvelú prácu a propagáciu nášho výnimočného plemena.  

Tešíme sa opäť na ďalšie samojedské akcie .  

Petra Henčelová 

   

 

   

 


