
                                                      

                                                     

Propozice 

 

Výcvikové setkání plemene NSDTR 
 
KDY: 7.10.-9. 10. 2016 

KDE: Hotel Amerika Velké Meziříčí  

 

PŘÍJEZD: 

V pátek 7. 10. 2016 v odpoledních hodinách.  

 

UBYTOVÁNÍ / STRAVOVÁNÍ /CENA: 

Ubytovaní budeme na Hotelu Amerika http://www.hotel-amerika.cz/index.php/cs 

Cena za dvě noci s plnou penzí od páteční večeře do nedělního oběda: 1790,- 

(ubytování pátek až neděle, plná penze pátek večeře – neděle oběd, ubytování psa na pokoji) 

Pokoje na Hotelu jsou ve výborném stavu, každý pokoj má své sociální zařízení. 

Platba za pobyt a stravu se platí v hotovosti v den příjezdu. 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 

Platné očkovací průkazy (vzteklina, parvo, psinka…) 

Háravé feny a nemocní psi se nemohou akce zúčastnit. 

 

DŮLEŽITÉ 

V době odpočinku budou všichni cvičící psi na pokojích v klidu odpočívat! 

Odpočinek je nutný, aby psíci zvládli náročný program celého pobytu. 

 

 

VÝCVIKOVÉ BLOKY  

Nácvik na OVVR a LV s Jindrou Hermannovou  

Poslušnosti nejen pro štěňátka a psí dorostence se Zuzkou Sobotkovou 

Intenzivní trénink Noseworku s Nikol Krušberskou                                                                       

+ přednášky o plemeni, chovu, zdraví a pro zájemce příprava na výstavy  

 

 

 



                                                      

                                                     

 

Nácvik na OVVR a Lovecký výcvik 

       s Jindrou Hermannovou 
 

Jindra Hermannová je velmi zkušená výcvikářka z Prahy.  

Společně s Evou Píchovou založily jako první v ČR výcvikovou školu pro retrívry a zejména jejich letní 

tábory na Strmilově jsou vyhlášené a velmi oblíbené.  

Jindra má velké, téměř 20-ti leté zkušenosti s výcvikem poslušnosti a zejména s loveckým výcvikem 

retrívrů.  

V posledních letech propadla  kouzlu WT a pořídila si trialového labradora Nayu, se kterou je velmi 

úspěšná a v současné době vede bodovací tabulku WT ČR. 

Věříme, že začátečníci, pokročilí i zájemci o WT trénink ocení maximálně profesionální a příjemný vý-

cvik s jednou z nejlepších výcvikářek v ČR 

 

Počet cvičících:  Začátečníci (úplní začátečníci, příprava na OVVR apod.)  – 5 míst 

     Pokročilí (zkouškaři, příprava na vyšší LV)                    – 5 míst 

     

   Cena za výcvik:     950,- člen TKCZ 

        1100,- nečlen TKCZ                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

                                                     

 

 

Poslušnosti pro štěňátka a psí dorostence 

se Zuzkou Sobotkovou  
 

Socializace, motivace, přivolání, přivolávačské hry, nácvik aportu a mnoho dalšího  

 

Zuzana Sobotková má vlastní psí výcvikovou školu Psí škola Karlík ve Žďáře nad Sázavou, kde působí 

jako výcvikářka. Je majitelkou čtyř Tollerů, vlastní chovatelskou stanici NSDTR Lucky Duckling.  

Se svými psy pracuje a je aktivní ve sportovní kynologii, Obedience a Záchranářské kynologii a úspěšně 

s nimi skládá zkoušky v těchto kynologických odvětvích (např.: ZOP,ZZO,BH,ZPU1,RH-E,RH-TA, F1, 

HtM1,OVVR, OBZ a další)  

 

Pro koho je výcvik převážně určen:  

Pro štěňátka  

Pro psí dorostence 

Pro pejsky kteří jsou při přivolání „hluchý“ 

Pro ty, kteří chtějí mít psího kamaráda, který spolehlivě ovládá základní povely a neobtěžuje okolí 

Pro ty, kteří se chtějí v budoucnu věnovat jakémukoliv psímu sportovnímu a loveckému odvětví – bez 

pevných základů poslušností a motivace se další výcvik buduje velmi špatně  

Pro ty, kteří se chystají na zkoušky (sportovní kynologie, Obedience, Záchranařina), či pro ty, kteří by 

s tímto výcvikem rádi začali 

A hlavně pro majitele pejsků ☺  

 

Výcvik je veden pozitivním posilováním.  

 

Počet cvičících – 10 míst, cvičící budou rozděleni do menších skupinek 

 

     

 Cena za výcvik:     700,- člen TKCZ 

     850,- nečlen TKCZ                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

                                                     

Intenzivní trénink Noseworku 

s Nikol Krušberskou 
 

Pro úplné začátečníky kteří se chtějí seznámit s tímto pachovým sportem a pro pokročilejší, kteří již 

čuchají. 

Nikol Krušberská - V současné době dokončuje instruktorský kurz Noseworku (dále jen „NW“) pod ve-

dením 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. 

 

Každý tým bude veden individuálně dle své úrovně pokročilosti.  

Začátečníci: Imprinting zvoleného vzorku, nácvik označení, začátky tréninku vyhledávání 

v jednoduchých prostředích, příprava na zkoušky Z.  

Pokročilí: Postupné ztěžování úkrytů, vzorky ve výšce, vzorky částečně až úplně zakryté, nácvik 

rozlišovačky v řadách, řešení a návrh řešení problémů, příprava na zkoušky vyšších úrovní  

Trénink bude sestaven a fázován tak, aby každý tým mohl dosáhnout co nejlepšího postupu a zvýšení 

své úrovně.  

Počet cvičících – 8 míst, cvičící budou rozděleni do menších skupinek 

 

     

 Cena za výcvik:     850,- člen TKCZ 

     1000,- nečlen TKCZ                                       

 

 

 

 

 

 

 
    

 



                                                      

                                                     

PLATBY A ZÁLOHY 

 

 

LOVECKÝ VÝCVIK A PŘÍPRAVA NA OVVR S JINDROU HERMANNOVOU 

   Cena: 950,- člen TKCZ         / záloha 950,- 

             1100,- nečlen TKCZ   / záloha 1100,- 

 

POSLUŠNOSTI SE ZUZKOU SOBOTKOUVOU  

   Cena: 700,- člen TKCZ      /záloha 700,- 

             850,- nečlen TKCZ  /záloha 850,- 

 

NOSEWORK S NIKOL KRUŠBERSKOU  

   Cena: 850,- člen TKCZ       /záloha 850,- 

            1000,- nečlen TKCZ  /záloha 1000,-  

 

V ceně je zahrnut výcvik, přednášky, které budou na setkání probíhat a pro zájemce 

příprava na výstavy. 

                   

 PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ PO UHRAZENÍ ZÁLOHY 

 

Zálohu zaplaťte na účet: 2900925913/2010  nejpozději do 19. 9. 2016 

Jako variabilní symbol uveďte členské číslo TKCZ, nečleni pak své telefonní číslo. 

Do zprávy pro příjemce napište Amerika + svoje jméno. 

        

Záloha je při vaší neúčasti na akci nevratná nenajdete-li si za sebe náhradníka 

 

Poznámka: cca týden před konáním akce dostanete informační email se všemi náležitostmi. 

 

 



                                                      

                                                     

 
 

 


