
 
 Vážení a milí,  

tento pátek 26.10. 2018 od 17:00 se společně sejdeme v hotelu Svornost 
v Dolních Počernicích (Praha) na praktickém semináři s  Gabby Harris 

Pozorné zvíře i trenér 
 

 Posílám Vám proto několik důležitých informací a prosím, abyste si je 

včas před akcí přečetli.  

 

Kde: Hotel Svornost, Dolní Počernice, http://www.svornost.cz  

,  

Od kolika do kolika: Akce začíná dle propozic 

v 17:00, do sálu budeme vpouštět veřejnost od 

16:30. Předpokládaný konec je kolem 22:00. 

 

PSI: Prosím, počítejte s tím, že i když se jedná o 

praktický seminář, vaši psi budou velkou část 

akce odpočívat. Není vyloučeno ani to, že lidé 

budou dělat společně praktická cvičení (detaily 

ví jen Gabby), kdy se nebudete moci psovi 

věnovat. Ideální je tedy vzít jim sebou kenelku či 

jiné místo, kde bude moci odpočívat i bez 

vašeho dozoru.  
Na akci se přihlásilo 15 dvojic „člověk pes“ a přes 60 účastníků bez psa. Zachovejme, 

prosím, účastníkům se psy podmínky k tomu, aby se mohli soustředit na práci a úspěšně 

pracovat. Kdo z necvičících si chce sebou vzít psa, ten může, ale musí ho umístit po dobu 

semináře tak, aby neomezoval cvičící. Stejně tak prosím i cvičící, pokud vaše fena hárá, raději 

její účast zrušte (přeplatek vrátím) nebo ji nechte alespoň na počátek semináře v autě a 

později jí můžeme najít pro cvičení prostor, kde nebude lákat cvičící psy. Za svého psa si 

zodpovídá každý sám.  

 

Stravování: Během akce bude udělána i pauza na 

večeři. Kdo chce využít hromadnou objednávku 

večere, ať si vybere a zaplatí hned při vstupu u 

personálu hotelu jedno ze tří jídel z nabídky. Letos je 

v nabídce i jedno vegetariánské jídlo. Během akce je 

možno využít i bar, jen, nechte objednávky na 

přestávku. 

 

Prodejní stánek: Na místě bude prodejní stánek knih 

nakladatelství Plot včetně dvou knih Gabby Harris. JÁ 

SÁM TAM BUDU MÍT NA PRODEJ VEŠKERÝ SORTIMENT Z OBCHŮDKU NA 

WEBU http://www.treninkjerozhovor.cz/c_cz/780/obchudek/ (už zase prodávám klikry, 

kapsičky budou za 750 Kč). 

 

Další režim v prostorách a hygienické zajištění: Hotel je standardně vybaven, co se týká WC a 

umýváren, při akci této velikosti by neměl nastat problém. 

 

http://www.svornost.cz/
http://www.treninkjerozhovor.cz/c_cz/780/obchudek/


Parkování : V okolí hotelu je poměrně dost parkovacích ploch, největší přilehlé parkoviště 

najdete z levé strany hotelu. 

 

Jak se tam dostat: Adresu hotelu i s mapou najdete na 

https://www.svornost.cz/kontakt .Nejbližší stanice autobusu je 

Novozámecká (autobus 224), o něco dál je stanice Dolní 

Počernice, kde staví autobus 109, 163 a 110. Blízko hotelu je i 

vlaková zastávka Dolní Počernice, kam lze dojet vlakem 

z Masarykova nádraží, cesta trvá 15 minut.  

 

Cesta autem – lze velmi snadno najít, pokud najedete na Jižní 

spojku a odtud výjezdem na Štěrboholy-Dolní Počernice…a 

od té chvíle stále rovně, dokud nepodjedete koleje a za nimi se dáte vlevo…po cca 100 

metrech už uvidíte hotel 

 

Co si vzít sebou: Nejlépe něco na psaní – tužku, papír. HLAVNĚ DOBROU NÁLADU A 

CHUŤ DO PRÁCE.  

 

 

Budu se těšit  

František Šusta  

737 208 994 

 

https://www.svornost.cz/kontakt%20.Nejbližší

