
 
 Vážení a milí,  

tuto sobotu 27.10. 2018 od 10:00 se společně sejdeme v penzionu Český 
statek v Dolních Počernicích (Praha) na semináři s  Gabby Harris 

Pozorné zvíře i trenér 
 

 Posílám Vám proto několik důležitých informací a 

prosím, abyste si je včas před akcí přečetli.  

 

Kde: Penzion Český statek, Dolní Počernice, 

https://penzion-cesky-statek.hotel.cz/  

,  

Od kolika do kolika: Akce začíná dle propozic v 10:00, 

do sálu budeme vpouštět veřejnost od 9:30. 

Předpokládaný konec je kolem 17:30. 

 

PSI: Psi do sálu mohou, ale seminář je teoretický, tedy bez aktivní účasti vašich psů. Prosím, 

počítejte s tím, že v sále bude hodně lidí a prostor je menší, než v hotelu Svornost, takže místa 

na psy není mnoho. Za svého psa si zodpovídá každý sám. 

 

Stravování: Během akce bude udělána i pauzu na 

oběd.  Kdo chce využít hromadnou objednávku 

oběda, 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, prosím, nechte objednávky na 

přestávku, abyste nerušili. 

 

Prodejní stánek: Stánek nakladatelství Plot zde, na rozdíl od neděle a pátku, nebude. Pouze já 

tu budu prodávat 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. 

 

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

najdete z levé strany hotelu. 

 

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ: Pro spojení, prosím, navštivte web https://penzion-cesky-

statek.hotel.cz/ . S parkováním je to tu bohužel trochu horší, než při nedělní akci v hotelu 

Svornost, míst na parkování je méně, ale jsou. Hromadnou dopravou lze dorazit vlakem (z 

Masarykova nádraží) nebo autobusem MHD. ČESKÝ STATEK JE POUZE NĚKOLIK SET 

METRŮ OD HOTELU SVORNOST, KDE MÁME AKCI V PÁTEK A V NEDĚLI. 

DOSTANETE SE SEM TEDY STEJNÝMI LINKAMI AUTOBUSŮ I STEJNÝM 

VLAKEM, JAKO NA SVORNOST (224, 109, 163 a 110) 
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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 

 


