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Mezinárodní soutěţ retrieverů 

Mezinárodní soutěž retrieverů je soutěž, o jejíž pořadatelství 

se pravidelně střídají oba kluby retrieverů u nás (KCHLS a RK 

CZ). První ročník proběhl v roce 2007 pod vedením KCHLS a 

od té doby se koná pravidelně. Do soutěže se nominují 

retrieveři po složení všestranných zkoušek v předešlém roce. 

MSR se řídí Zkušebním řádem pro Všestranné zkoušky 

retrieverů, nejlepší pes získává titul Všestranný vítěz 

retrieverů pro daný rok a jelikož se jedná o zkoušky 

mezinárodní, odnáší si i čekatelství mezinárodního 

šampionátu práce - CACIT. 

 

Jde o nejvyšší soutěž, které se mohou retrieveři u nás 

zúčastnit a už samotná účast na této soutěži by měla být 

pro vůdce ctí. Samotné dokončení celých zkoušek a 

umístění na předních příčkách je pak už jen třešničkou na 

pomyslném dortu. Jméno vítězného psa a jeho vůdce se 

pak nesmazatelně zapíše na PUTOVNÍ POHÁR, který byl 

vyroben speciálně pro tuto akci. 

 
Za organizační tým Vám přejeme, abyste na letošním MSR 

uspěli podle svých představ a odnesli si z této akce jen ty 

nejlepší vzpomínky včetně té, že jste mohli stát na startu po 

boku elity  retrieverů z obou klubů. 

 

Na psí společnosti je nejlepší to, že ze sebe můžete dělat 

šaška a pes vás nejen nebude plísnit, ale bude šaškovat 

společně s vámi. (Samuel Buttler) 
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Okénko ředitele zkoušek, pana 

Ing. Bohumila Kováře… 
S loveckou kynologií jsem začal v roce 1983. Vycvičil a 

předvedl jsem kokřičky Normu a její dceru Albu. Naším 

cílem bylo zúčastnit se MMŠ. Tehdy to nebyl žádný malý cíl. 

Zkušenosti žádné, zájemců mnoho a výběr přísný.  Mezi 

fenkami kokrů získaly obě nejvíce bodů na všestranných 

zkouškách. Tehdy platil ZŘ, ve kterém bylo ještě zakotveno 

ono „kočičí temno“ – ostrost na škodnou. 

      Pro labradory jsem se rozhodl v roce 1995 a dodnes 

jsem přesvědčen, že lépe jsem zvolit nemohl. Postupně 

jsme měli čtyři labradorky - Nely, Amy, Dolly a Fair. Všechny 

ve své době dosahovaly ty nejlepší výsledky. Nely byla 

první retriever, který zvládl ZPR v samých čtyřkách. V době, 

kdy nebylo možno složit v Čechách VZ, absolvovaly Nely a 

Amy VZ slídičů na Slovensku. Tam obsadily první dvě místa, 

slovenský CACIT – slídič byl celkově až třetí, a to měl 

k dobru 32 bodů za hlasitost. Dolly se stala naším úplně 

prvním šampionem práce ČR a její dcera Fair byla 

šampionkou nejmladší. Celkem absolvovaly 44 zkoušek, 

všechny v první ceně. Tehdy bylo možno opakovat pouze 

zkoušky se zadáním titulu - ZPR, VZ a Field Trial. Zkoušek 

s tituly bylo asi desetkrát méně než dnes. Všechny se 

osvědčily na velkohonech, kde během let nanosily tisíce 

bažantů a kachen. 

      V roce 2003 jsme poprvé viděli working testy 

v Rakousku. Zjištění, že naši retrieveři těm jejich nemohou 

konkurovat, bylo šokující. Dnes spolupracujeme nejen 

s Rakušany, ale i s trenéry a vůdci z Maďarska, Itálie, 

Holandska, Belgie a Velké Británie. Tito jsou už opravdovými 

hvězdami retrieveřího nebe. Předvádějí a posuzují retrievery 

i na nejvyšší světové soutěži, kde ceny předává britská 

královna. Když se seznámili s naším ZŘ, jejich reakce byla 

zcela jednoznačná. Chcete-li mít srovnatelné retrievery, 
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musí z vašich ZŘ zmizet slídění. Nikdo z nich nepochopil, 

proč právě v Čechách chceme nacvičovat slídění 

s retrievery.  Besed a společných nácviků se zúčastnila 

řada našich vůdců. Byl jsem jedním ze zakládajících členů 

Retriever Sportu CZ, který se specializuje na working testy.  

Přeložil jsem řadu článků, knihu o výcviku i výcviková videa. 

Postupně jsme mnozí pochopili, že s tím slíděním to opravdu 

nepůjde.  

     V té době se začalo mluvit o nových ZŘ a tak jsem 

inicioval možnost vytvoření ZŘ speciálně pro retrievery. Dík 

panu Mgr. Blechovi vznikl tak v roce 2006 první samostatný 

ZŘ pro retrievery.  Hlavním záměrem bylo zbavení se slídění.  

To se bohužel zcela nepodařilo, i když tam slídění bylo 

popsáno spíše jako „zahřívací kolo“ před dohledávkou a 

nebylo hodnoceno. V novelizaci z roku 2008 se pak přes 

odpor RK objevily penalizace za nedostatky ve slídění. 

„Slídění“ se tak stalo nejdůležitější disciplínou. Kdo chce 

vyhrát, a to chtějí prakticky všichni, musí získat body navíc 

na barvě nebo neztratit body za slídění. To už je skutečný 

malér. V nejnovějším návrhu požaduje KCHLS člunkovitý 

pohyb při slídění a  

navrhuje pětistupňové známkování. Jde o návrat před rok 

2006. Protože jsem s myšlenkou na ZŘ pro retrievery přišel, 

cítím se za jeho další vývoj  osobně zodpovědný. Velmi mě 

trápí trend, kterým se ubírá. Na „slídění“ jsem nenašel 

žádný praktický klad.   

       Naši retrieveři nacvičují „slídění“ jako dohledávku na 

vícero pohozených aportech – tak jaképak „slídění“. 

Druhou možností je „pseudohandling“ spočívající ve vysílání 

retrievera do směru, stopnutí, přesměrování, stopnutí atd. 

Během krátké doby se pes naučí nereagovat na každý 

povely, ztrácí poslušnost. Pokud se pes po řadě povelů 

nedostane k aportu, považuje to za nespravedlivý trest, 

ztrácí zájem o spolupráci i důvěru ve svého vůdce. Nic 

horšího už nás nemůže potkat a na výkonu je to znát.  
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     Věřím v prozření našich mocných, ve správné vyvážení 

tradic a moderních metod výcviku a tedy i ve ZŘ bez 

slídění. Dostat se potom na konkurenceschopnou úroveň 

už nebude problém. 

     Dovolte ještě zmínit Fair. Tato jako první u nás zvládla 

working testy a dvakrát zvítězila v mezinárodní konkurenci 

v té nejvyšší třídě. Přesnou a klidnou prací porazila i ty 

neskutečně rychlé trialové psy. Dnes již máme řadu psů, 

kteří se v evropské konkurenci neztratí. V začátcích nám 

však strašlivě chyběl alespoň jeden živý pes, který by 

dokázal, že máme reálný cíl. Vyzkoušel jsem na ní všechno 

možné, všechny chyby i příkoří mi odpustila a dokázala to. 

Ostatní pak již měli cestu přeci jen trochu prošlápnutou.  

 

     V současné době končím s výcvikem a chtěl bych touto 

cestou poděkovat všem, kteří mi pomáhali a kterým my 

všichni vděčíme za stále se zvyšující úroveň výcviku našich 

psů. Díky. 

 

     Vám všem přeji pevné zdraví a nervy, mnoho úspěchů a 

na zkouškách i tu tolik potřebnou kapičku štěstí. 
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MSR 2012 

V loňském roce se všestranných zkoušek z přinášení 

retrieverů zúčastnilo celkem 42 psů a fen na čtyřech 

MVZPR. Úspěšným složením všestranných zkoušek si zajistili 

místo v nominační tabulce. 

V nominaci bylo zastoupeno všech šest plemen retrieverů. 

Podle nominační tabulky mělo prvních 14 psů svou účast 

jistou, museli se jen přihlásit. Této možnosti využilo 12 vůdců. 

Dále se pokračovalo dle pořadí v nominační tabulce, kdy 

byli postupně osloveni všichni vůdci až do čísla 29, kdy byla 

kapacita MSR naplněna. 

Ze zahraničí se přihlásil jeden vůdce se svým psem. 

V letošním roce se na start postaví 20 psů, zastoupena 

budou tři plemena retrieverů. Největší zastoupení bude mít 

Golden Retriever - 12 psů, Labrador Retrieverů se na startu 

sejde 6 a zástupci Flat Coated Retrieverů budou jen dva. 

Pohlaví mezi soutěžícími psy je vyrovnané 10 psů a 10 fen. 

Mezi vůdci již tradičně převažují ženy. Startuje jich 14 a 

mužů 5. 

Nejstaršímu soutěžícímu psu bylo v letošním roce 7 let, 

nejmladšímu 3 roky. 

Stejnou informaci o vůdcích z taktických důvodů 

neuvedeme  

 

„Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.“                                    

Winston Churchill 
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GALERIE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH 

 
MSR se pořádá od roku 2007, každý z nás si tedy snadno 

spočítá, že tato prestižní soutěž má již 5 známých vítězů a 

jméno šestého se dozvíme za několik okamžiků… 

Připomeňme si, kdo se pyšní titulem: 

 

„Všestranný vítěz retrieverů“ 
 

Historicky prvním a zároveň nejúspěšnějším psem je 

Labrador Retriever Doda Rabienska Knieja. Společně se 

svým vůdcem Wladyslawem Hoffem z Polska se totiž 

zúčastnila hned čtyřech  po sobě jdoucích MSR a tři z toho 

vyhrála. 

 

V letech 2007 - 2009 byl tedy vítěz jen jeden… 
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V roce 2010… 

 

…se vítězem Mezinárodní soutěže retrieverů stala fena 

Labrador retrievera Awendy Belle Moravia s vůdkyní 

Radkou Ulmannovou. 
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Teprve v roce 2011… 

 

…prolomil vítězné tažení labradorů Golden retriever Kerry 

Chlupaté štěstí s vůdkyní Ivou Nollovou a stal se tak 

historicky prvním goldenem pyšnícím se titulem:      

„Všestranný vítěz retrieverů“ 
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A kdo se stane vítězem v roce 

2012??? 

 

                                    

 

 

 

Jedno je jisté… 

Bude to jeden z těchto 

přihlášených… 
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Seznam psů a vůdců 

Jméno psa Vůdce 
body/ 

cena v nominaci 

Arleta z Kolbyho vršku Jana Prašivková 364b. / I.c 

Carlsson Dynasty Anah Markéta Zelenková 360b. / I.c 

Ashakiran Riverdance Bohemia Petr Bárta 360b. / I.c 

Keira Knightley Artemis Gold Jana Baslová 359b. / I. c 

Caschira Splendid Fellow Jana Baslová 359b. / I.c 

Exa Lady Alison Pavel Lusczak 358b. / I.c 

Canny z Královských teras Monika Janderková 355b. / I.c 

Dorris Aurea Rosa Eva Píchová 355b. / I.c 

Dantes Aurea Rosa Blanka Černá 354b. / I.c 

Kiss of Night Bonny Dux Alena Dragounová 354b. / I.c 

Ursula z Muchovy boudy Jana Orsavová 351b. / I.c 

Chunny Chlupaté štěstí Monika Kratochvílová 345b. / I.c 

Ligustr Cotoneaster Wladyslaw Hoff Polsko 

Porthos The Best Baron Andrea Tomečková 341b. / I.c 

Protector of Luck Bohemia Bras Petra Pešková 349b. / II.c 

Chelsy Rudolfovská skála Libuše Fašianoková 345b. / II.c 

Art´s Ginny Tercius MUDr. Pavel Ţampach 337b. / II.c 

Argo z Liblických rákosin Hana Homolková 317b. / II.c 

Keepers od Himalajského cedru David Doleţal 311b. / II.c 

Evergreen Vetcare Bohemia Vlasta Mošničková 334b. / III.c 
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ROZHODČÍ 

Rozhodčí pro tuto akci jsme dlouho a pečlivě vybírali ve 

spolupráci s hlavním výcvikářem Retriever klubu CZ. 

Naším cílem bylo oslovit rozhodčí,  jejichž  posuzování 

známe a víme, že je citlivé a spravedlivé. 

A takovým rozhodčím může být pouze ten, kdo stále 

aktivně vykonává kynologii a kdo se stále věnuje výcviku 

psů a předvádí je na různých zkouškách. 

To, zda se nám to podařilo, ukáží následující dny, ale věřte, 

že jsme vybírali podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. 

Vrchní rozhodčí:  

Mgr. Oldřich Blecha 

Rozhodčí: 

Ing. Eva Černá 

Jarmila Tučková 

Jana Uriánková 

Drahomír Bambula 

Jaroslav Bejda 

Robert Nerád 

František Kuneš 

František Pasák 

Stanislav Uriánek 

 

Tak si je pojďme představit… 
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Mgr. OLDŘICH BLECHA 

vrchní rozhodčí 

 
S výcvikem psů má zkušenost více než 45 let.  

Dříve choval a cvičil různá plemena ohařů a jezevčíků, 

dnes chová labradorské retrievery. 

Mgr. Oldřich Blecha je rozhodčím z výkonu 40 let.  

Má aprobaci na posuzování ZV, PZ, LZ, VZ  ohařů a ZV, PZ, 

LZ, VZ, BZ pro malá plemena a norování. 
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DRAHOMÍR BAMBULA 
 
Kynologii se věnuje již více něž 40let. 

Dříve choval a cvičil různá plemena, dnes chová velké 

müsterlandské ohaře. 

Rozhodčím z výkonu je více než deset let. 

Drahomír Bambula je vyhledávaným rozhodčím na 

nejvyšších zkouškách a memoriálech nejen u nás, ale i 

v zahraničí. 

Má aprobaci na posuzování ZV, PZ, LZ, VZ ohařů a Field 

trialu retrieverů. 
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JAROSLAV BEJDA 

Kynologii se věnuje od roku 1980.  

Je majitelem chovatelské stanice dlouhosrstých 

a krátkosrstých ohařů “Ze Ptyče”, která byla zaregistrována 

v květnu roku 1984. 

Každý rok cvičí dva ohaře na Podzimní a další zkoušky.                                                               

V současné době vlastní dva krátkosrsté, jednoho velkého 

müsterlandského a jednoho německého dlouhosrstého 

ohaře, kterého v loňském roce uchovnil. 

Rozhodčím z výkonu je Jaroslav Bejda od roku1990, od té 

doby se vypracoval mezi špičku našich rozhodčích a je 

zván i k posuzování různých memoriálů. Mezi 

nejvýznamnější považuje posuzování memoriálu Richarda 

Knolla a v letošním roce posuzoval na memoriálu Karla 

Podhajského. 
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Ing. EVA ČERNÁ 

 
Prezidentka Retriever klubu CZ je 15 let majitelkou 

chovatelské stanice labradorských retrieverů „Alfa Sirius“, 

která je zaměřena nejen na kvalitní exteriér, ale také na 

pracovní vlohy. V současné době v chovatelské stanici 

působí tři čokoládové fenky labradorského retrievera, které 

milují práci v bažantnici na Konopišti a aktivně se účastní i 

honů v MS. 

Ing. Eva Černá se práci se psy věnuje přes deset let a ráda 

vzpomíná na bezpočet psů s výcvikovými či povahovými 

problémy, kdy mnozí již byli cvičeni jinde a bez úspěchu. 

Sama říká: „Žiji pro práci se psy, a největší odměnou pak je 

každý spokojený pes, který opět věří v sebe a který u nás 

našel smysl v lovecké praxi.“ 

Eva Černá je rozhodčí z výkonu loveckých psů ostatních 

plemen, zejména retrieverů pro zkoušky lovecké 

upotřebitelnosti, včetně zkoušek všestranných a trialů. 

Je také rozhodčí pro Working testy. 
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FRANTIŠEK KUNEŠ 
 
Děd i otec Františka Kuneše byli uznávanými kynology. 

V roce 1962 dostal od svého otce českého fouska, kterého 

sám vycvičil. Od té doby vycvičil a na různých zkouškách 

předvedl několik desítek psů. 

František Kuneš zároveň působí v klubu jaggteriérů 

v Čechách a je čestným výcvikářem Západočeské 

pobočky českých fousků. 

V Retriever klubu CZ působí od roku 2010 jako hlavní 

výcvikář klubu. V současné době se věnuje výcviku 

jaggteriérů a retrieverů, které zároveň chová pod svou 

chovatelskou stanicí   „z Voldušského vrchu“. 

Má aprobaci na ZV, 

PZ, LZ, VZ ohařů, ZV, 

PZ, LZ, BZ, VZ malých 

plemen, BZH ZH, 

norování a Field trial. 
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ROBERT NERÁD 

 
Rozhodčím z výkonu je již přes 20 let, posuzuje velká 

plemena na všech typech zkoušek včetně všestranných. 

Je dlouholetým chovatelem  Českého fouska ,  se kterými 

absolvoval řadu zkoušek. 
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FRANTIŠEK PASÁK 

 
Je mezinárodní rozhodčí pro posuzování exteriéru psů 

skupiny IV, II, VIII a pro posuzování výkonu loveckých psů 

malých plemen pro všechny druhy zkoušek. 
Vycvičil a předvedl desítky psů malých plemen na 

zkouškách a výstavách.  

Od 90. let se zabývá výcvikem retrieverů, které posuzuje. 

Absolvoval školení o výcviku retrieverů u renomovaných 

rozhodčích ze zahraničí. 

Od roku 1968 je majitelem chovatelské stanice psů 

„Z Plešného jezera“, která je zaměřena na chov jezevčíků 

standardního rázu, slídičů a teriérů.  

V současné 

době se 

chovatelská 

stanice 

prezentuje jen 

dlouhosrstými 

jezevčíky. 
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JARMILA TUČKOVÁ 

 
Již téměř 10let vlastní chovatelskou stanici anglických setrů 

a jezevčíků standardních hladkosrstých, která nese jméno 

"z Lipek". Tento název pochází z místa rodiště Jarmily 

Tučkové, malé vesničky poblíž Přeštic. 

Kynologii se věnuje od mládí, kdy si jako prvního psa 

pořídila anglického setra bílooranžového, se kterým 

absolvovala několikatery zkoušky a výstavy. 

Od té doby měla několik psů, především anglické setry, 

pointery a jezevčíky. Všechny své psy sama cvičí 

a předvádí na  zkouškách různých typů. 

Je všestrannou 

rozhodčí velkých 

plemen a zkoušek vloh 

a norování pro malá 

plemena. 
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JANA URIÁNKOVÁ 
 

Více než 20 let se věnuje chovu a výcviku retrieverů. Prvním 

retrieverem a zároveň „zakladatelkou“ chovatelské stanice 

Ja-Sta Czech byla fenka golden retrievera. Chovatelská 

stanice letos slaví své 20. výročí vzniku. 

Kromě retrieverů jsou oblíbenými plemeny Jany Uriánkové  

bedlington teriéři a němečtí krátkosrstí ohaři. Většina psů je 

využívána pro praktickou myslivost.   

Jana Uriánková je všestrannou rozhodčí pro retrievery, 

slídiče, jezevčíky, teriéry a honiče. 
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STANISLAV URIÁNEK 
 

 

 

 

 

 

Kynologii se aktivně věnuje od roku 1982. Prvního 

labradorského retriever si pořídil v roce 1984 a od té doby 

má doma nepřetržitě nějakého zástupce z plemene 

retrieverů. 

Věnuje se především loveckému výcviku a praktickému 

využití psů v lovecké praxi, i když retrieveři pocházející 

z chovu pana Uriánka pracovali i v celní správě a u 

vězeňské služby jako tzv. „drogaři“ a několik jedinců 

převážně LR a FCR bylo předáno jako pomocníci 

handicapovaných osob. 

15 let se Stanislav Uriánek věnoval kynologii profesionálně 

ve státní správě. Zde se jednalo především o pracovní 

plemena. Povolání je i jeho koníčkem - podniká  v oblasti 

myslivosti a lesnictví, je zaměstnancem vojenských lesů. 

Stanislav  Uriánek je všestranným rozhodčím pro všechna 

lovecká plemena a rozhodčím pro pracovní zkoušky KJ 

Brno.  
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TRUBAČI 
 

Všestranné zkoušky a tedy i MSR, jsou vrcholovou zkouškou 

lovecké upotřebitelnosti. Při těchto loveckých zkouškách 

ctíme myslivecké tradice a zvyky mezi které bezesporu 

patří i myslivecké troubení. 

 

Myslivečtí trubači jsou v dnešní době spíše vzácností a je 

velmi málo mladých myslivců, kteří by se tomuto dávnému 

zvyku věnovali. A tak je nám potěšením, že na Mezinárodní 

soutěži retrieverů můžeme přivítat studentky Lesnické školy 

B. Swarzenberga v Písku, kde se věnují loveckému troubení 

na lesnice. 

 

Iva  Uriánková 

Iva je i přes svůj nízký věk už zkušený kynolog a handler. 

Vycvičila a předvedla několik psů a je vyhledávanou 

handlerkou na výstavách všech stupňů. Má gordonsetra, 

kterého připravila a předvedla na PZ s titulem CACT a 

portugalské vodní psy, se kterými rovněž pracuje. 

 

 

Martina Malzová  

Martina se vším teprve začíná, ale má všechny 

předpoklady být dobrým myslivcem,kynologem i lesníkem. 
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DIPLOMY  
 

Diplomy a titulní stranu katalogu  speciálně pro příležitost 

VI.Mezinárodní soutěže retrieverů navrhla a namalovala 

Tereza Valášková studentka magisterského studia 

Západočeské univerzity v Plzni,  kde studuje obor Ilustrace a 

grafického designu pod vedením ak. mal. Borise Jirků. 

BcA. Tereza Valášková je nadějí české tvorby a má za 

sebou několik výstav a neustále se ve svém oboru 

vzdělává. 

Mimo jiné je Tereza také nadšeným kynologem  a se svou 

fenkou německého krátkosrstého ohaře absolvuje lovecký 

výcvik a účastní se zkoušek lovecké upotřebitelnosti. 
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Autory cen pro vítěze jsou ţáci 

Střední školy v Horní Bříze 

 

… střední škola byla založena v roce 

1949, jako odborné učiliště 

Západočeských keramických závodů. 

V současné době je moderním 

vzdělávacím zařízením, jehož 

zřizovatelem je Plzeňský kraj. Kapacita 

školy je 280 žáků, kteří jsou přijímáni každoročně do několika 

vzdělávacích oborů - např. Umělecký keramik, Kamnář, 

Keramik, Obkladač, ale třeba i Zámečník nebo Elektrikář.            

Dosud ve škole získalo střední vzdělání s výučním listem 

nebo maturitou více než 4500 absolventů. V rámci 

produktivní činnosti vyrábí žáci dekorativní a zahradní 

keramiku, hrnčířské kruhy a další zámečnické, případně 

elektrotechnické výrobky podle přání zákazníků. Při Střední 

škole v Horní Bříze bylo založeno Středisko celoživotního 

vzdělávání na podporu rozvoje vzdělanosti v řemeslných 

oborech: obkladač, keramik a kamnář. 

Cílem střediska celoživotního vzdělávání je zvyšovat 

řemeslnou úroveň ve zmíněných profesích pořádáním 

dlouhodobých rekvalifikačních kurzů, krátkodobých 

doškolovacích a inovačních kurzů. 

 

Ceny vznikaly pod dohledem mistrové keramické výroby 

paní Jitky Brejníkové. 
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KERAMICKÉ PEJSKY 
na památku a pro radost pro vás vyrobili 

klienti Domova pro osoby se zdravotním 

postiţením STOD 

 
Zařízení je následovníkem přejmenovaného 

Ústavu sociální péče pro mentálně 

postižené a v současné době poskytuje 

široké spektrum sociálních služeb lidem 

s mentálním postižením v celoročním 

domově pro osoby s mentálním postižením. 

Areál zařízení tvoří pět moderně vybavených 

budov, ve kterých se nachází sedm pobytových oddělení. 

Klienti žijí v buňkách rodinného typu nebo v pokojích a 

bytech s vlastním sociálním zařízením. 

V budovách se kromě ubytovacích kapacit nacházejí 

výtvarné ateliéry a dílny pro pracovní rehabilitaci, 

tělocvična a místnost pro fyzioterapii. 

Veškerá zástavba stojí v rozsáhlé zahradě, která je určena 

ke sportu, relaxaci, ale i  k práci. 
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JAK MŮŢETE POMOCT VY??? 
 
Možnosti podpory DOZP Stod: 

 koupě výrobků klientů DOZP Stod (keramika, obrázky, 

svíčky) 

 sponzorské dary (příspěvky na…)  

                                                  - pořádání kulturních akcí 

                                                  -sportovní vyžití 

                                                  -pobyty 

 propagace v médiích (tisk, rozhlas, TV…) 

 dobrovolnické práce v DOZP Stod 

 návštěva pekárny a cukrárny v Sociálně terapeutickém 

centru DOZP Stod 

 osobní sponzoring (přímá podpora konkrétní osoby, 

možnost setkávání)   

 

Více se dozvíte na stránkách DOZP Stod   

www.dozpstod.eu 

 

 
 

 

 

 

Keramické výrobky pro vás zakoupila  

ChS BENISON - chovatelská stanice 

labradorských  retrieverů 
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SPONZOŘI 

 
Velký dík patří všem sponzorům, díky nimž se 

nám podařilo zajistit hodnotné ceny nejen pro 

vítěze, ale i pro ostatní startující. 
 

GENERÁLNÍMI SPONZORY CELÉ AKCE 

JSOU: 
 

PSÍ MAFIE 

FIREDOG SK 

ORIJEN 

ACANA 

 

OSTATNÍ SPONZOŘI: 
ChS Benison 

ChS Ja Sta Czech 

ChS Táygeté 

Kids4Natur 

Milknatur 

Moravia Lacto 

Nejen obojky - Pavlína Mocová 

Parketcentrum s.r.o. Plzeň 

Petex 

Retriever klub CZ 

Steinbauer - outdoor 

Trimm Sport 

Zbraně a střelivo Vlasta Kotrbová 
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                    ChS BENISON   

       ChS Ja Sta CZECH   ChS TÁYGETÉ 
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