
 

 

Jubiliejinis Super-retriverių 

suvaţiavimas 

 

SR ŢIEMA‘2010 
Mums jau 2 metai!!! 

 
 

2010 m. sausio 30–31 d., Purvynės sodyba 
 
 

 



SR METRAŠTIS 
 

Šiandien mums jau 2 metai!!! Mes esame kartu, linksmi, entuziastingi ir pilni idėjų. Kaip ir dera solidţiai 
kompanijai, mes turime savo internetinį puslapį, originalų logotipą, vėliavą ir net himną, esame vieningi savo 
graţia apranga ir turim savo pasą, o kiekvienas mūsų naujas susitikimas sukviečia vis naujų veidų, naujų 
retriverių gerbėjų ir jiems prijaučiančių  

O pradţioj buvo taip... Paniurę, vieniši ir liūdni mes slampinėdavom su savo retriveriais, nuleidę galvas eidavome 
į parodas, nes nieko nepaţinojome, likdavome vieni su savo pasiekimais ir laimėjimais ar nusivylimais, 
neturėdami kam pasidţiaugti ar pasiskųsti. Bet vieną kartą „supermamų“ forume gimė mintis susitikti ne tik 
virtualiai. Tada ir prasidėjo... Pirmieji retriverių pasilakstymai šeštadienio popietėmis, pirmasis „meet‘as“ 
Purvynėje, pirmosios krikštynos, pirmosios parodos su šaunia palaikymo komanda, pirmosios išvykos į pasaulį... 
Prie mūsų ėmė jungtis ambasadoriai, suvilioti mūsų idėjų, mes turime netgi ištikimą rėmėją – „Auksinę ţuvelę“...  
Kai kam atrodėme juokingi. Bet neilgai. Mes įrodėme, kad mūsų šunys ir mes patys – tikri kovotojai, be galo 
mylintys savo augintinius, pasirinkę tokį gyvenimo būdą ir jau nebeįsivaizduojantys jo kitaip   

 

2007-11-17  
PIRMASIS SUSITIKIMAS pas Rasą-Kukushką  
Netoli Šilo eţero prie Vilniaus susirenka ~10 retriveristų. Pirmasis, dabar jau-archyvinis, SR‘ų video įrašas... (jį 

galima paţiūrėti štai čia http://www.super-retriveriai.lt/susitikimai/mini-susitikimas-prie-silo/). 

 
2007-12-15  
CACIB'ai Vilniuje – pirmosios REVOLIUCINĖS MINTYS suburti retriverių kompaniją 

Susirenka ~10 retriveristų. Pirmos vietos parodoje, dţiaugsmas ringe ir prie ringo, kur aplodismentais griaudėja 
palaikymo komanda, šampano taurė su draugais ir bendraminčiais po parodos – gaunasi visai smagi 
kompanija, kurioje šunys – tik priedanga  

 
2008-01-06  
PIRMASIS KARALIŠKASIS MEET‘as Purvynėje 

Susirenka ~20 retriveristų. Idėja susiburti draugėn įgauna „kūną“. 
 
2008 sausis 
„BRAIN-STORMINGAS supermamoj“ 
Pirmieji virtualūs posėdţiai. Įnirtingose ir smagiose diskusijose gimsta 
pagrindinė mūsų atributika: pavadinimas „Super Retriveriai“, 

SR logotipas (autorė Monikju), SR devizas „Vienas uţ visus, visi uţ 
vieną“, SR himnas – „Sobaka byvajet kusačej“. 

 
2008-02-16   
OFICIALIAI STARTUOJA SUPER-RETRIVERIŲ INTERNETINIS 
PUSLAPIS 
Didysis programeris – GMX-Gecentas. Tinklapyje medţiagą rengė SR‘ų 

komanda: Rima Povilionienė, Daiva - aiwa, Ilona - Lietuva, Edita - 
mazhulka, Jurga - +333+, Jovita - Jovitae, Vaida Velykytė - canine, 
Rasa - kukuška, Vygis - V.P., Milda - mirabile. 
 

2008-02-24  
MINI MEET‘as VALAKAMPIUOSE (Vilniuje). Trumpam susibėgame, pasibendraujame, pasibūname. Šunys 

maudosi šaltuose Neries vandenyse, šeimininkai linksminasi atviram ore. Tiek daug turime vieni kitiems 

papasakoti, taip smagu pabūt tas kelias valandas. Bet vienos dienos maţoka… Nusprendţiame rengti naują 
„meet‘ą“ kovo 8 d. proga. 

 
2008-03-08 
ILGAI LAUKTAS MEET‘AS PURVYNĖJE. PIRMOSIOS KRIKŠTYNOS. Susirenka ~35 retriveristai.  
Šis „meet‘as“– pirmasis su krikštynomis ir šou programa, Vygis-V.P. tampa oficialiu SR‘ų krikštatėviu.  

 
O tada prasideda SR’ų parodų maratonas ir ėjimas į pasaulį: 
2008-04-08 
SR TRIUMFAS ESTIJOJE 
Penki SR šunys pasirodė SUPER, vien tik pirmos vietos ir Estijos čempionų titulai  

 
2008-05-23/24  

PARODOS PLUNGĖJE IR PALANGOJE. Dalyvauja SR su palaikymo komanda 
Tokie pasibuvimai „gimdo“ SR anekdotus… Parodoje (nemirtingas Dino pokalbis su teisėja): 
- Parodykit šuns dantis. 
- Jūs teisėja, Jūs ir pažiūrėkite. 
- Aš Jus galiu diskvalifikuoti. 
- Keista, kiti teisėjai patys pasižiūri… 

- Na gerai, bet Jūs arogantiškas. 

http://www.super-retriveriai.lt/susitikimai/mini-susitikimas-prie-silo/


2008-06-07 
ŠTURMUOJAM RUSIJĄ. SR grupelė dalyvauja parodoje Kaliningrade 
Net trys SR šunys pasirodė SUPER, ir vėl vien tik pirmos vietos, Rusijos čempionai – neprastai? 
 

2008-06-10/17 
SR‘ų desantas KRETOJE 
Vis su šunimis ir su šunimis. Betgi jie tik priedanga. Kodėl gi 

nepaatostogaut kartu, pavyzdţiui, išmaut visiems į 
pietus? Dešimties SR‘ų desantas nusileido Kretoje. 

 
2008-06-23/24/25  
JONINIŲ TAURĖ, arba geriau – TRIDIENĖ 
Mūsų vis daugiau, meet‘as tęsias vis ilgiau  Ir vėl 

krikštynos, ir vėl šokiai-pokiai su dainom.  
Uţtarėjas-Dinas padovanoja SR plakatą. 
 

 
 
2008-07-02/ 

SR‘ai UŢKARIAUJA PASAULĮ 
Na ir tempai!!! Grupė SR‘ų vėl išmauna į uţsienį. Šįkart į pasaulinį šunų renginį – trijų parodų maratoną 

Švedijoje    Pasiekimai SUPER: labradorės Fuga ir Kuba gauna įvertinimus „puikiai“, garbanė Beta – 

tikra pasaulinių parodų superţvaigţdė. 
 
2008-11-08  

PURVYNĖS MEET‘as 

Šįkart mūsų jau ~40! Ir nuo šiol kiekvienas SR‘as turi savo 
pasą: Ilona-Lietuva SR nariams įteikia klubo korteles.  

Ir dar – prasideda saldţioji SR tradicija - Violeta-Visimato 
pagamino firminį SR tortą. 

 
2009-05-02  

JOVARIŠKIŲ MINI MEETAS 
Susibėgimas po specializuotos parodos. Šįkart jokių 

krikštynų. Uţtat kokie mes graţūs ir vieningi – visi SR‘ai 
vilkėjo vienodus marškinėlius, Ingupi-Inga pasiuvo 
SR vėliavą, o ant stalo laukė saldus SR logotipas...  

 

  

 
2009-06-13/14 
SR ŠUNYS-DARBININKAI 
Estijoje du SR šunys – Visimato labradorė Molė ir Mirabilės lygiaplaukė Lily iškovoja darbinius diplomus. Visimato-

Simas rimtai ruošiasi paskaitai apie medţioklinius bandymus artėjančiame „Grand meet‘e“. 
 



2009-07-12 
„GRAND MEET‘as“ ŢELVYNĖJE 
Tokio „meet‘o“ SR‘ai dar nebuvo surengę!!! Kai kas su parasparniu skraidė ir paparacino, kai kieno šunys tapo 

Gagarinais, kai kas buvo ant milicininko „uţsirovęs“, vaikus linksmino klounas, o suaugusius – nenuilstantis 

GMX ir dvi „blondinkos“ Ilona-Lietuva ir Inga-Ingupi.  
Statistika – SR‘ų gretose tą dieną susirinko per 70 dalyvių!!! 
 

2009-11-03 
SR „LENDA Į POLITIKĄ“ 
Lietuvos retriverių mylėtojų klubo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Net 5 SR‘ai (r_povilioniene, ingupi, 

Visimato (Si), aiwinas, mirabile) išrenkami į LRMK prezidiumą!!! 
 
2009-11-23/24 

ANTIKRIZINIS-ANTIGRIPINIS MEET‘as. Sugrįţtam į savo tėvynę Purvynę. Šokiai pokiai, pirtis, dainos iki ryto 
– SR‘ai nebijo nei gripo, nei krizės  

 
2010-01-30 
MUMS JAU 2 METAI!!! Praėjus 2 metams po Pirmojo Karališkojo meet‘o Purvynėje vėl sugrįţtame čia pasiausti 

ir linksmai pasibūti.  

 
Štai taip ir gyvename. Švenčiame susitikimus, minime SR‘ų gimtadienius, sveikiname vieni kitus su pasiekimais, 

o nesėkmės ir nusivylimai ne tokie skaudūs, kai tave palaiko SR‘ai. Neįtikėtina ir be galo smagu, kad 
retriveriai suvedė draugėn mus – tokius skirtingus ir tokius vienodai dėl šunų pamišusius.  

Juk šunys tik priedanga  

 

 

Dešimt SR‘ų įsakymų 

1. SR‘ai demokratiški – leidţia priklausyti kelioms „partijoms“  
2. Netarti ţodţio „retriveris“ be reikalo 

3. Švęsti SR‘ų susitikimuose, šokti iki ryto, dainuoti plačia gerkle 
4. Mylėti SR‘us kaip patį save 

5. Visur ir visada vilkėti SR aprangą 

6. Net ir paţadintam vidurnakty sudainuoti SR himną ir „išpyškinti“ SR devizą 
7. Ţinoti mintinai svarbiausias SR istorijos datas 

8. Būti išprotėjusiam ar bent lengvai pamišusiam dėl retriverio 
9. Būti išprotėjusiam, tai suvokti ir nė kiek dėl to nepergyventi 

10. Turėti vieną šunį ir norėti turėti daugiau 

 

VIENAS UŢ VISUS, VISI UŢ VIENĄ!!! 
 

 

RĖMĖJAS 
Parduotuvė „Auksinė ţuvelė“  
S. Ţukausko g. 43-51, VILNIUS 
http://www.zuvele.lt/ 
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