
 

PROPOZICE 

Seminář a intenzivní trénink Noseworku  

KDY: 9.9.2016 – 11.9.2016 

KDE: v areálu kynologického klubu Zbraslav u Brna (u Gajdušíků)  

PŘÍJEZD:  v pátek 9.9.2016 do 18:00  

UBYTOVÁNÍ/CENA: Ubytovaní budeme v kynologickém areálu Zbraslav http://www.kkzbraslav.wbs.cz/ 

Ceny jsou následující: 

170,- Kč za lůžko, 220,-Kč v případě nepříznivého počasí kdy bude nutné topit  

Pes na pokoji 50,- Kč  

Pes v kotci 30,- kč  

V případě ubytování psa na pokoji si s sebou vezměte vlastní povlečení ☺ a pokud je pejsek zvyklý na 

kenelku, tak jí přibalte taktéž.  

STRAVOVÁNÍ: Plná penze 220,- kč, jinak dle domluvy 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: S sebou platné očkovací průkazy (vzteklina, parvo, psinka …) 

Háravé feny a nemocní psi se nemohou akce zúčastnit  

Počet účastníků je stanoven na max. 8 týmů  

CENA:  850,- člen TKCZ , 950,- nečlen TKCZ  

NÁPLŇ AKCE:  

Pátek večer – seminář a teorie Noseworku  

Sobota dopoledne  - intenzivní trénink  

Sobota odpoledne  - intenzivní trénink 

Neděle dopoledne  –  intenzivní trénink  



 

LEKTORKA: NIKOL KRUŠBERSKÁ 

 

 

V současné době dokončuje instruktorský kurz Noseworku (dále jen „NW“) pod vedením 

zakladatelek NW Kláry Hlubocké a Kristýny Dostálkové, poté se stane oficiálním instruktorem 

NW v ČR.  

S vlastním psem Ameiran Thesokoros (NSDTR) získali titul „Masters of Nosework Z“ –což 

znamená, že mají složeny všechny zkoušky základní úrovně (příroda, lidské prostředí, voda, 

rozlišování).  

Tento rok mají prozatím složené zkoušky NW –D1 neboli jedničkové řady a umístili se na 4.-

tém místě prvního pořádaného NW závodu „Den a noc“ v Ostravě.  

 

PLATBA 

PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY  

ZÁLOHU ZAPLAŤTE NA ÚČET: 2900925913/2010 NEJPOZDĚJI DO 10. 8. 2016 

ZÁLOHA ČLEN TKCZ: 850,- Kč (na místě již za výcvik nedoplácíte)  

ZÁLOHA NEČLEN TKCZ: 950,- Kč (na místě již za výcvik nedoplácíte)  

Nenajdete-li za sebe náhradníka, je záloha při Vaší neúčasti na akci nevratná  

 

S SEBOU NEZAPOMEŇTE VZÍT:  



 

- Kvalitní pamlsky (párek, sýr, srdíčka)   NE! Piškoty a drolící se pamlsky (jídlo se nesmí drolit 

v terénu ve kterém se hledá)  

- Hračku 

- Klikr (kdo používá) 

- VZORKY: Celá skořice, nebo pomerančová kůra (sušená nebo čerstvá), nebo jakýkoliv vlastní 

vzorek (hřebíček, badyán, čaj, káva, tabák ….) 

- Boudičku pro psa 

- Krátké vodítko a jakýkoliv nestahovací obojek 

 

Těšíme se na Vás ☺ 


