
INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ  

MÉNĚ TEORIE, VÍCE PRAXE S GABBY HARRIS 

(3.6. – JAK SE MĚŘÍ ÚSPĚCH, 4.6. – KREATIVNÍ VYJADŘOVÁNÍ) 

Vážení a milí,  

V pondělí 3.6. a úterý 4.6. se scházíme od 17:00 do 22:00 k večerním seminářům s Gabby Harris pod 

názvem MÉNĚ TEROIE, VÍCE PRAXE. I když témata každého večera jsou odlišná, jejich organizace 

bude po oba dny podobná. Proto Vás prosím, abyste si přečetli následující instrukce. 

NÁPLŇ A FORMA AKCE: Jedná se o večerní praktický program, kterého se aktivně účastní jak cvičící se 

psem, tak účastníci bez psa. Praktická cvičení budou doplněna prezentacemi v powerpointu. 

Přítomno bude cca 25 psů a jeden minikůň (na pohyb v místnostech i na psy dobře zvyklý). Cvičit se 

bude ve třech skupinách po šesti až sedmi účastnících v prostoru 10 na 20 metrů Každá skupina by 

měla cvičit podle plánu třikrát. PROSÍM, POČÍTEJTE S TÍM, ŽE BUDETE NA NĚKTERÉ ČÁSTI CVIČENÍ 

POTŘEBOVAT ODLOŽIT VAŠEHO PSA MIMO VÁŠ DOSAH A NEBUDETE SE MU VĚNOVAT. PRO PSY NA 

DOBU MIMO CVIČENÍ BUDE VYHRAZEN PROSTOR ZA 

ZÁSTĚNOU PO OBVODU SÁLU. CVIČENÍ PAK BUDE PROBÍHAT 

NA VNITŘNÍ ČÁSTI SÁLU (na fotce jsou ve vnitřní stoly, v reálu 

tu nebudou). Pokud váš pes nevydrží bez vás v novém 

prostředí, vymyslíme nějakou variantu, kdy zůstanete u něj, 

nicméně během cvičení nebudou na vnitřní straně sálu 

necvičící psi. Za svého psa (ať už jde o vodu, krmení, venčení 

či způsobené škody) si ručí každý majitel sám. Prosím jen o 

vzájmenou ohleduplnost. 

 

CO SI VZÍT SEBOU: Kenelku na psa nebo jinou možnost, kde ho mít v době, kdy s ním aktivně necvičíte 

a děláte pozorovatele pro cvičící. Více druhou odměn (třeba dva druhy pamlsků, hračku apod.) Jinak 

klasickou výbavu. 

DOBA TRVÁNÍ: Akce začíná v 17:00 a končí kolem 22:00. Asi v polovině bude pauza na večeři.  Do sálu 

bude umožněn vstup od 16:30 (PROSÍM, NEVSTUPUJTE DŘÍV. PŘI VSTUPU SE OHLAŠTE 

ORGANIZÁTOROVI, KTERÝ VYŘIZUJE PREZENCI. KDO DOPOSUD NEZAPLATIL ÚČASTNICKÝ POPLATEK, 

MŮŽE TAK UČINIT I NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI. Před seminářem nebo na jeho konci vám mohu vystavit 

na platbu doklad. 

JÍDLO A OSTATNÍ ZÁZEMÍ: Sál je součástí restaurace, takže občerstvení i veškeré další zázemí 

restaurace a hotelu je v dosahu. Jídlo a pití si hradí každý účastník sám. SPOLEČNÁ VEČEŘE je 

zajištěna tak, že při vstupu mezi 16:30-17:00 nahlásí každý účastník přítomnému zaměstnanci 

restaurace svůj výběr ze tří jídel – nejspíš řízek a svíčková a jedno vegetariánské, cena kolem 120 Kč i 

s přílohou. Tyto porce budou připraveny na večeři, jíme přímo v sále u stolů. Komu nabídka z těchto 

tří jídel nevyhovuje, může si objednat v restauraci sám, jen možná bude více čekat. 



DOPRAVA A PARKOVÁNÍ: Pro přesnou adresu hotelu navštivte web  https://www.svornost.cz/kontakt 

Z obou stran hotelu jsou parkoviště, pro zaparkování je místa dost. Hromadnou dopravou lze dorazit 

vlakem (z Masarykova nádraží) nebo autobusem MHD. 

Těšíme se na Vás! 

František Šusta treninkjerozhovor@seznam.cz 

737 208 994 

https://www.svornost.cz/kontakt
mailto:treninkjerozhovor@seznam.cz

