Propozice 5.10, Najdi svůj spínač:
Vážení a milí,
Tuto středu 5.10. se společně sejdeme na
večerním PRAKTICKÉM SEMIN ÁŘI S GABBY
HARRIS na téma NAJDI SVŮJ SPÍNAČ. Posílám
proto několik instrukcí:

Od kdy do kdy: POZOR, ZAČÁTEK SE
POSOUVÁ NA 18:00
(z původních 17:30), Konec cca 22:00, možná
maličko přetáhneme.
Kde: Sál restaurace U andělů v Senohrabech, 20 km od Prahy (cca 12 minut po D1)
Psi a péče o ně: V tomto semináři se aktivně účastní 15 psů se svými majiteli, kterým (podle jejich
souhlasu) vždy přidáme do dvojice účastníka bez psa. Od psů nebude vyžadováno žádné fyzicky
namáhavé cvičení. Protože při patnácti psech v jeden okamžik by na každého v sále vycházela
poměrně malá plocha a někteří by s tím měli problémy, budeme cvičit a pracoat na dvě poloviny (7
a 8 psů). V době, kdy pes necvičí, zajišťuje si o péči o něj a zodpovídá za něj majitel . Zajistěte
prosím, aby pes, který právě nepracuje nerušil cvičící. Pokud budete po tu dobu dávat psa do
kenelky či výstavní klece, pak, prosím, zajistěte, aby drátěná klec nepoškodila parkety v místnosti
(např. podložením dekou). Psa lze mít i venku v autě, průchod se psem restaurací není problém.
Misku na vodu a jiné náležitosti si zajišťuje majitel sám.
Jak se sem dostat: Odkaz na restauraci je na http://www.restauraceuandelu.cz/ , adresa je Hlavní 19,
Senohraby. Autem pojedete od Prahy po D1 směrem na Brno, na 20 km odbočíte směr Benešov a
z této silnice sjedete na Senohraby cca po 1km (druhý sjezd od dálnice, hned po výjezdu na kopec).
Dáte se skrze Senohraby směrem z kopce, restauraci uvidíte po svojí pravé straně cca po 300 po
vjezdu do obce. Vlakem se do Senohrab dostanete z Hl. n. v Praze vlakem na Benešov, ČD jezdí
každou půl hodinu, vždy v celou:08 a celou:38. Cesta trvá asi 45 minut, obec je ve třetím tarifním
pásmu MHD. Od nádraží je třeba jít po ulici Hlavní stále do kopce asi 400 m.
Parkování: Několik aut může parkovat i před restaurací či na jejím dvoře, ale lepší parkování máte
zajištěno na parkovišti pod hasičárnou, kterou najdete, pokud budete pokračovat po ulici Hlavní ještě
50 za restaurací. Krom toho lze auta postavit i v okolních uličkách, ale doporučuji to, co se nevejde
před restauraci, dát pod hasičárnu, nebudeme tak nic blokovat.
Jídlo: Každý účastník si pití a drobné občerstvení zajišťuje v restauraci, pro objednávky si chodíme,
aby číšník nerušil seminář. Cca od 20:00 máme půlhodinovou přestávku na večeři, v nabídce budou
dvě hotová jídla dle denní nabídky (vždy jedno „s omáčkou“ a jedno „s přílohou“). Ceny jídel jsou
kolem 80 Kč.
Pomůcky – pouze tužka a zápisník a chuť učit se.
Případné dotazy volejte na moje číslo 737 208 994.
Těší se
František Šusta

