„Štyri prekvapenia“
Emily, Jožko z DV a ja sme sa dohodli, že na Donovaly tentoraz ideme spolu na Jožkovom aute. Mali
sme sa stretnúť v nedeľu ráno na námestí v Hronskom Beňadiku . Po nie príliš priaznivých
predpovediach počasia ( snehové jazyky na cestách v okolí Trnavy ) stretli sme sa v Beňadiku na
sekundu presne. Vystúpil som zo svojho auta a v tej istej sekunde Jožko z DV zastal na námestí.
Stačilo len prestúpiť a pokračovať vo vyhriatom, pre mňa novom autičku ďalej. To bolo prvé
prekvapenie.
Zbytok cesty na Donovaly bol bez snehu a snehových jazykov. To bolo druhé prekvapenie. Vnímali
sme len pekný interiér Jožkovho ľudového vozidielka a tíško „ závideli „.
Po raňajšom chlade a vetre a po rošáde helikoptéry nad našimi hlavami so dostal chuť na niečo
teplé. Keďže neodolám zemiakovým plackám – kúpil som si dve placky. Cena za 100g – 1€ sa mi
nezdala podozrivá. Ale po odvážení dvoch placiek a váhe odpovedajúcej cene – niečo cez 5 € som
zostal tretikrát prekvapený. Aj prsty som si olízal dôkladnejšie ako inokedy, aby ani olej v ktorom
plávali placky nevyšiel nazmar.
Štvrtým prekvapením pre mňa bol veľký záujem detí o možnosť vyskúšať si musherské umenie
a záujem dospelých o informácie s chovu samojedov. Rozhovory na túto tému, až a malé prestávky,
prebiehali počas celého dňa. Pre mňa osobne to bolo veľmi zaujímavé a inšpirujúce pre ďalšie takéto
akcie.
Chcem sa osobne poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj voľný čas a vzdali sa rodinného pohodlia
pre propagáciu Samojed Klubu Slovensko. Hlavne tým, ktorí na Donovaloch strávili od štvrtka do
nedele a v zdravý prežili sobotu. Bolo mi s vami všetkými veľmi dobré a na budúce by sme si to mohli
zopakovať – možno aj so spoločným ubytovaním na chate.
Palo P.

DOTAZNÍK „DONOVALY 2010“
1. Ako hodnotíte účasť SKS na tohtoročných Donovaloch?
2. Zaujímavý (vtipný/smutný/...) zážitok z Donovalov 2010?
3. Čo sa vám na Donovaloch 2010 najviac páčilo / nepáčilo?
4. Mal by sa SKS zúčastniť aj budúci rok? Prečo áno/nie?
Odpovedali nám: Milka Múdra, Petra Henčelová, Peter „Becko“ Betin,
Natália Pirková a Martina Michalková. Ďakujeme!
1. Milka Múdra
1. Účasť SKS by som zhodnotila jednou vetou: „bol to super nápad!!!“ Aj keď ja môžem
hodnotiť len nedeľu.

2. Pre mňa najzaujímavejší zážitok bol osobne stretnúť a porozprávať sa s „pánom“
musherom Horstom Klankom, ktorý je veľmi milý a príjemný človek. Ochotný
odpovedať na všetky otázky ohľadne mushingu alebo jeho chovu. Tiež sa prišiel
porozprávať po pretekoch do nášho stánku SKS. Jeho víťazstvo v kategórii C2 so
samojedmi sme brali ako „naše samojedské“ víťazstvo a veľmi sme sa z toho tešili.
3. Donovaly 2010 boli skvelou akciou – PROPAGÁCIOU plemenu Samojed!!! Mário
Žampach vozil detičky na saniach a ľudia sa pristavovali, pýtali sa na „samojedkov“, fotili
sa s nimi a maznali.
4. Myslím, že SKS klub a stánok by mali byť aj budúci rok na Donovaloch, keďže bude
väčšia účasť štartujúcich účastníkov pretekov a aj divákov - budú tam Majstrovstvá
Sveta. Samozrejme bolo by dobré, keby viac ľudí – členov SKS sa mohlo pridať na tie 4
dni a vypomôcť v stánku, keďže si myslím, že návštevnosť stánku bude veľká.
2. Petra Henčelová
1.Účasť SKS na Donovaloch 2010 môžem hodnotiť len pozitívne. Členovia SKS
prezentovali samojedov po celé 4 dni a pri stánku SKS bolo neustále „rušno“. Ľudia sa
zaujímali o plemeno, získavali informácie, fotili sa so samojedkami a nechávali nazrieť
svoje detičky do sveta Musherov za pomoci Mária Žampacha, ktorý im „prepožičal“
samojedský záprah.
2.Túto otázku som položila mojej mamine, ktorá tam bola s nami. Vtipný zážitok bol
taký, že keď prechádzala okolo nás mamička, ktorá ťahala dieťa na sánkach,
naša LillyAnn ho pohotovo oblízala a upriamila na seba všetku pozornosť. Prečo by sa
všetci mali fotiť len so Zarou?
3.Páčilo sa mi prostredie, veľa snehu...obrovský záujem o samojedov...keby sme mali
dať zarámovať všetky fotky, kde sa ľudia fotili napríklad len s našou Zarou, nestačila
by mi na to jedna izba... A nepáčila sa nám neskutočná zima umocňovaná vetrom, až
tak, že sme nemohli dojesť svoj obed, lebo nám zamŕzali ruky...
4.Určite áno. Minimálne sobotu a nedeľu. Samojed je stále málo známe plemeno
a každá dobrá propagácia môže len pomôcť spoznať verejnosti toto nádherné
plemeno.
3.Peter „Becko“ Betin
1.Nápad stánku SKS sa mi velmi páčil, myslím si , že bol velmi úspešny, svoj účel prezentovať plemeno - splnil na jednotku !
2. Okrem prijemneho prežitého dňa, nemam nejaky taky extra zážitok čo by stál za
spomenutie...Myslím si však , že velký zážitok mali ľudia , ktorý sledovali , ako moj
Kapuško vyskakuje na Naty, a papá jej z pier kúsky trdelníku :) doslova sa pusinkovali :)
myslim ze to bolo velmi presvedčive - vzhladom na to, aky su samojedkovia vo vzťahu k
človeku , že proste može clovek s nimi robit čokolvek, aj tak mu nijako neublížia :)
3.Na donovaly chodim prakticky každú sezónu uz od svojich 12 tych rokov..velmi sa mi
páči celá atmosféra pretekov a všetkého okolo toho..Vźdy som bol rád ked som si tam
mohol pomojkat nejakého samíka, malamuta alebo huskyho, proste dostat sa ku psom ,
ktore človek, ktorý sa nepohybuje v kruhu psíčkarov , nemá šancu , počas roka nejak
pohladkat, pomaznat sa s nim..toto ma na donovaloch vždy bralo..Samozrejme, veľmi sa

mi páčil stánok SKS, či už preto lebo som tam stretol vela členov a mohol si pokecat ,
poradit sa, ale aj vzhladom na prezentáciu plemena , ktoré tak zbožňujeme.
4. Určite áno, už len pre to , že ludia vidia aku má SKS snahu , a záujem o rozširovanie
členskej základne , ale takisto prezentácia plemena a hladanie nových potencionálnych
majitelov pre malých samíkov , resp. psíkov zo Samojed Rescue :)
4.Natália Pirková
1. Hodnotim ju na VYBORNU. Vynikajuca prezentacia plemena, uzasny stanok, ktory bol
neprehliadnutelny vdaka velkemu poctu krasnych usmievavych samojedkov, ktory
zaujali mnozstvo navstevnikov.
2. Asi taky trosku nevesely,
alebo skor ma to tak mrzelo, ked moderator povedal do mikrofonu o plemene samojed,
ze potrebuje bezpodmienecne velky vybeh, vela pohybu a ze je maximalne nevhodny do
bytu. No podla mna su samojedkovia ti najprisposobivejsi psikovia. Im je jedno kde
budu, v akych podmienkach. Hlavne, ze maju pri sebe svoju alfu-člověka
3.Pacila sa mi organizacia, tentokrat sa to celkom vydarilo. Niektore stanky mi prisli
cudne a zbytocne. Mozno by som nabuduce privitala viac stankov pre psikov. No a
samozrejme, nabuduce nech sa "vybavi" lepsie pocasie :)))))) 4.Urcite ano. Prispeje to k
prezentacii plemena ako takeho a vobec, niektori ludia ani vobec nevedeli ze take
plemeno ako samojed existuje. Vela ludi sa pristavovalo pri stanku a bol na nich vidiet
zaujem o tohto vecne usmiateho psa, ktory si dokaze ziskat srdce kazdeho.
5.Martina Michalková
1.SKS bol na tohtoročných Donovaloch veľkým prínosom, hlavne čo sa týka nášho
severského plemena Samojed. Propagácia, ktorá trvala celé 4 dni bola na veľmi vysokej
úrovni. Okrem mnohých Samojedov, ktorí mali poslanie ako ,,mačkací“ a ktorí
spôsobovali celé 4 dni radosť všetkých deťom aj dospelým, mal každý možnosť sa aj
povoziť na Sammy záprahu, ktorého musherom bol Mário Žampach. Myslím si, že vďaka
tohtoročným Donovalom je propagácia Samojedov je zase o krok ďalej a za to patrí
vďaka všetkým ľuďom a Samojedom zo SKS, ktorí sa na nej podieľali. Nedá mi
nespomenúť aj úspech mushera Horsta Klanka, ktorý sa umiestnil so svojim záprahom
práve Samojedov na krásnom prvom mieste!
2.Pre mňa bola celá účasť na Dovaloch jedným veľkým krásnym a zaujímavým zážitkom.
Myslím si, že hovorím za všetkých ak poviem, že kto miluje severanov, pre toho sú
Dovanovaly ako stvorené.
3.Na Donovaloch sa mi páčilo všetko, vrátane atmosféry, ktorá bola naozaj severská.
Preteky, stánok SKS, plno ľudí a deti, ktoré mali záujem o psy a o dianie v našom klube.
Myslím si, že Donovaly 2010 sú zážitkom, ktorý si každý udrží v pamäti na veľmi, veľmi
dlhú dobu.
4.SKS by sa mal určite zúčastniť na Donovaloch aj na budúci rok. Prečo? Absolútne pre
všetko! Kvôli krásnej atmosfére, ktorá tam vládla. Kvôli Samojedom, ktorí tam mali
špecifické zastúpenie a ich prítomnosť vzbudzovala v ľuďoch príjemné pocity. Kvôli
tomu, že keď sme odchádzali, tak sa u nás zastavila jedna pani s dcérou, ktorá povedala:
,,Tak a žiadny iný pes nebude! Musíme prehovoriť tatina na SAMOJEDA!“ Presne kvôli
tomuto – kvôli našim SAMOJEDOM!

