
Vážení a milí, 

V sobotu se společně sejdeme na spojených besedoseminářích „Jak naučit/jak odnaučit“. Posílám 

proto několik informací: 

Kdy: Sobota 3.6. od 10:00 cca do 17:30. Příchod bude možný cca od 9:45, na přípravu není potřeba 

mnoho času, jsme celkem malá skupinka 

Kde: Senohraby, restaurace U andělů, společenský sál. Web je http://www.restauraceuandelu.cz/ . 

Adresa restaurace je Hlavní 19, Senohraby, GPS: 49.8952928N, 14.7206319E . Autem od Prahy je 

ideální trasa po D1, odbočit na 20 km na Benešov a cca po 1km (na kopci) sjet vpravo a pořád se držet 

vpravo až do Senohrab. Ty projíždět rovně, restaurace je cca po 300 metrec po vjezdu do obce na 

pravé straně. 

Parkování: Před restaurací je jen omezený počet míst, asi tak pro 8-10 aut. Parkovat se nicméně dá 

v blízkých ulicích. Pokusím se zajistit otevření parkovišťátka pro cca 15 aut hasičskou zbrojnicí, cca 30 

metrů od restaurace. 

Oběd, občerstvení a další zázemí: Jsme v sálu restaurace, takže občerstvení a vše potřebné si zajistí 

každý sám na místě. Na oběd bude společná pauza přibližně od 12:30 do 13:30. Dělat budeme 

hromadnou objednávku z několika jídel na výběr na počátku akce hned ráno. 

Přístup psů: Psi do sálu mohou, za svého psa si ručí každý sám. Seminář je teoretický, praktické 

cvičení neplánuji (i když nevylučuji, uvidíme). Prosím, kdo má psa sebou, ať mu zajistí možnost 

odpočívat a nerušit ostatní. Děkuji 

Vaše dotazy: V tuto chvíli registruji dotazy od sedmi lidí. Kdo dotaz prozatím neposlal a rád by se 

zeptal, může ho vznést na začátku. Je to besedoseminář, takže rozhodně počítám s tím, že si budeme 

povídat a ptát se. 

Platby: Platby budu kontrolovat v pátek večer před seminářem. Kdo doposud neposlal platbu podle 

propozic na adrese http://www.treninkjerozhovor.cz/t_cz/2213/769_770/seminare-a-prakticke-

lekce_aktualni-seminare-a-prednasky/spojene-besedoseminare-jak-naucitjak-odnaucit/, ten ať už 

doplatí v hotovosti na místě. To není problém.  

STEJNĚ TAK MOHOU BEZ PROBLÉMU PŘIJÍT DALŠÍ ÚČASTNÍCI, STÁLE SE NÁM VEJDE JEŠTĚ TAK DESET 

DALŠÍCH LIDÍ. 

BUDU SE NA VÁS TĚŠIT. 

MŮJ TELEFONNÍ KONTAKT PRO PŘÍPAD POTŘEBY JE 737 208 994. 

ZDRAVÍ 

František Šusta  
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