
INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE 

POZITIVNÍ TRÉNINK ZVÍŘAT PODLE FRANTIŠKA 

ŠUSTY, OD ZÁKLADŮ K PODROBNOSTEM, 25.9. 2021 

Vážení a milí,  

Tuto sobotu 25.9. se sejdeme společně na celodenní přednášce. Posílám 

Vám proto několik informací a prosím, abyste si je v zájmu co nejhladšího 

průběhu akce přečetli. 

NÁPLŇ A FORMA AKCE: Jedná se o celodenní seminář, formou je přednáška 

se spoustou videí a slajdů v Powerpointu, doplněná o praktické ukázky. 

Obraz bude velký, zvuk videí i můj přednes jsou nazvučeny. Teorie bude 

doplněná krátkou ukázkou praxe u těch, se kterými jsem se již předem po 

emailu dohodnul. 

Přednáška začíná V 9:30, do sálu bude umožněn vstup od 9:00 (PROSÍM, NEVSTUPUJTE DŘÍV). Po 

dvou blocích na cca 1,5 hodiny s krátkou přestávkou přijde polední pauza cca 13:00 – 14:00. 

Odpolední program pokračuje s přestávkami odhadem do 19: 00. PŘI VSTUPU SE OHLAŠTE 

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

MŮŽE TAK UČINIT I NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI. V polední přestávce Vám na požádání mohu vystavit na 

platbu doklad. 

COVID 19 OPATŘENÍ: SÁL JE SOUČÁSTÍ RESTAURACE HOTELU SVORNOST A PROTO ZDE PLATÍ 

AKTUÁLNÍ PLATNÁ OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVU RESTAURACE. V PŘÍPADĚ VNĚJŠÍ KONTROLY JE NA 

KAŽDÉM Z VÁS, ABYSTE BYLI SCHOPNI PROKÁZAT „COVIDOVOU ZPŮSOBILOST“. ZA SEBE PO VÁS 

BUDU POUZE CHTÍT PODPIS STANDARDNÍHO COVID FORMULÁŘE PRO TYTO AKCE U VCHODU, ALE 

NEJSEM (VZHLEDEM K RESTAURACI) POVINEN VÁS KONTROLOVAT. 

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. SPOLEČNÝ OBĚD je zajištěn 

tak, že při vstupu mezi 9:00- 9:30 nahlásí každý účastník přítomnému zaměstnanci restaurace svůj 

výběr ze tří jídel – dvě „masitá“ jídla a jedno vegetariánské (ne veganské), cena kolem 130 Kč i 

s přílohou. Tyto porce budou připraveny na 13:00 na polední přestávku, jíme přímo v sále u stolů. 

Komu nabídka z těchto tří jídel nevyhovuje, může si objednat v restauraci sám. 

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. 

PSI: Psi mají do prostoru přístup. Za svého psa (ať už jde o vodu, krmení, venčení či způsobené škody) 

si ručí každý majitel sám. Prosím jen o vzájmenou ohleduplnost. V sálu nás bude hodně, tak, prosím, 

zvažte, jestli to váš pes v rušném prostředí zvládne. 

https://www.svornost.cz/kontakt


KOMERČNÍ OKÉNKO: V přestávkách budou na prodej všechny moje knížky  a další produkty – přehled 

a ceny viz.. http://www.treninkjerozhovor.cz/c_cz/780/obchudek/ ) Bohužel ale nebudou 

z technických důvodů klikry. 

 

Těším se na Vás! 

František Šusta  

treninkjerozhovor@seznam.cz 

737 208 994  
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