
Nosework s Aničkou Malířovou - ČKS ZKO Hodonín  
 

V krásném prostředí na jihu Moravy neděle 21.5.2017 od 9.00 hod.. 
 Program:  
- seznámení a krátká teorie, následně čuchání ve        
skupinkách. V případě velmi nepříznivého počasí      
může být čas výcviku posunut.  
V době cvičení I. skupinky je skupinka II. v roli          
diváka a obráceně, tak aby mohla čerpat ještě více         
informací a zkušeností.  
 
Seminář je vhodný pro všechny, kteří chtějí začít s         
úžasným novým psím sportem - nosework, chtějí       
zdokonalit své hledání, vyřešit vzniklé problémy v       
tréninku, připravit na NW zkoušky nebo si jen velmi         
příjemně začuchat pod vedením trenéra Aničky Malířové v krásném prostředí ZKO           
Hodonín, hned v blízkosti řeky Moravy. 
 
Téma teorie - úvod do NW, jak začít, imprinting, hledání, kdy přidat značení a jaké,               
nejčastější chyby a jak je odstranit, motivace a výdrž v hledání, teorie šíření pachu, postup               
při hledání, a nakonec i něco o zkušební řádu NW pro ČR.  
 
Přihláška: Jarka Hřebačková - FB,   e-mail:vetrnapole@seznam.cz,  mobil:604385786-SMS 
Počet cvičících míst je omezen na 8 týmů, počet diváků je omezen na max. 4 osoby.                
Seznam přihlášených a platby budou na FB události akce - Nosework Hodonín s Aničkou              
Maliřovou. 
 
Cena za výcvik: 500,- Kč/cvičící tým na jeden        
den. Divák 250,-Kč/den. V ceně je výcvik a        
zapůjčení výcvikových pomůcek, teorie a     
tréninkový manuál na míru.  
Platba předem na účet 2100975429/2010 , do       
zprávy pro příjemce napsat NW Hodonin a       
Vaše jméno, jako VS Vaše tel. číslo uvedené v         
přihlášce. Záloha je nevratná (lze ji vrátit pouze        
v případě, že se vaše místo zaplní       
náhradníkem). 
 
Sebou: velké množství oblíbených pamlsků (malé kousky, více hodnot - granulky, sýr,            
párek, vařené maso), oblíbená psí hračka, miska na vodu, boudička nebo kenelka, židličku             
pro pohodlné sezení, propisku na poznámky (každý cvičící dostane krátký tréninkový           
manuál a plán), klikr (pokud používáte). Kantýna v klubovně cvičáku. 

 
 

mailto:vetrnapole@seznam.cz


Vzorek můžete mít buď už rovnou standardní podle zkušebního řádu a to je buď skořice               
vcelku nebo pomerančová kůra, taky vcelku (sušená nebo čerstvá) a nebo můžete mít na              
začátek vzorek vlastní (je povolen i na první zkoušky). Tam můžete mít vlastně cokoliv, já               
začínala na hřebíčku, někdo měl kávu, sušené houby, čaj, badyán, cigarety-tabák atd atd.             
Tam je pak jen pravidlo, že sypké materiály musí být v malé krabičce s otvory, tak aby se                  
vzorek nesypal (kinder vajíčko, lékovka, krabičky od krému atd). Velké kusové, nemusí. A             
ideálně více kusů, minimálně alespoň 4-5ks na trénink. 
Pro začátek stačí vzorek jeden druh, až jej pejsek umí hledat, označovat, teprve pak se               
přidávají další. Ještě doporučuji, na trénink koupit vzorky nové, nebrat doma, které již delší              
dobu "leží a načichávají" další pachy. - kdyby něco, ptejte se :-) 
Standardní vzorky budu mít v dostatečné zásobě sebou, ale i tak si            
vezměte své.  
 
Sraz : v neděli 9.00 hod. - cvičiště ZKO Hodonín-203, Legionářů           
4388 - www.zko-hodonin.cz 
 
Anička Malířová - tréninku psích sportů, poslušnosti a nápravou         
problémového chování se věnuje intenzivně od r. 2008, každý rok pořádá několik víkendů i              
letních táborů. Vede pravidelné lekce na KK VFU Brno a víkendy nejen v Herolticích u               
Tišnova.  
Noseworku se věnuje od samého začátku, účastník zkoušek i závodů v ČR i na Slovensku 
s fenkou Tessy složeno Nosework CZ z.s. ČR: NW-Uz, NW-Nz, NW-Wz, NW-Dz, NW-U1,             
NW-D1 a NW-W1, Nosework SK: TRP1 a L1C 
účast na závodech v NW:  
1.oficiální NW závody Pardubice 2015 - 3.místo 
Ostrava Koira, NW závod Den a noc 2016 - 3.místo 
Chlumec nad Cidlinou, NW závod Fantomas - 3.místo a další menší táborové a víkendové              
závody, od začátku se účastní seminářů pod vedením Kláry Hlubocké, Kristýny Dostálkové,            
Jiřího Ščučky i Hanky Bohme, účastnice zahraničních online webinářů noseworku (Fenzi           
Dog Sports Academy).  
 
                                                                            Těším se na Vás všechny, Anička Malířová 

anna.malirova@gmail.com 
+420 777 202 965 

 
Kontakt na organizátora akce: 

Jaroslava Hřebačková, vetrnapole@seznam.cz, +420 604 385 786 
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