
 
 Vážení a milí,  

tuto neděli 2.10. 2016 se společně sejdeme v hotelu Svornost v Dolních 
Počernicích (Praha)na teoretické verzi dvou nových seminářů  Gabby Harris. 

 

 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 9:30, do sálu budeme vpouštět veřejnost od 9:00. 

Prosím, počítejte, že kam se posadíte na seminář, 

tam bude Vaše místo i při společném obědě (viz 

dále). 

 

PSI: Psi do hotelu Svornost můžou, i proto jsme 

volili toto místo. Jen to, prosím, nepřehánějme 

s jejich počtem, na akci bude přes 100 

účastníků…tento seminář je teoretický a psi tu 

nebudou nikterak aktivně zapojeni ani nutní. Odpovědnost za svého psa na akci nese majitel, 

který si také sám zajistí misku na vodu a další náležitosti. 

 

Stravování: Mezi dopoledním a odpoledním seminářem 

bude přestávka na oběd. Hned při vstupu bude na 

místě zaměstnanec hotelu, u kterého si zájemci o 

oběd nahlásí svou volbu a zaplatí jednotný poplatek 

150 Kč  – na výběr bude řízek 

s bramborem/svíčková s knedlíkem+ v ceně je 

k obojímu jednotná polévka dle denní nabídky nebo 

nealko nápoj.  
Za tento jednotný poplatek 150 Kč dostanete 

„stravenku“ v barvě podle Vaší volby jídla a tuto pak 

při obědě směníte za jídlo. Komu nabídka těchto dvou jídel nevyhovuje, může si samozřejmě 

zajistit oběd v restauraci nebo jinde samostatně…jen, prosím, počítejte, že to nebude tak 

rychlé, jako hromadný oběd nás „stravenkářů“. 

 

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. 

 

Jak se tam dostat: Návod i za hotel naleznete na adrese 

http://www.svornost.cz/index.php?nid=5228&lid=cs&oid=742

033 . Na místo jezdí autobus\ MHD č. 110, 109 které jedou 15 

minut ze stanice PALMOVKA nebo HLOUBĚTÍN na trase 

metra  B . Autobusy  163 a 263 jedou 20 minut ze stanice  

http://www.svornost.cz/
http://www.svornost.cz/index.php?nid=5228&lid=cs&oid=742033
http://www.svornost.cz/index.php?nid=5228&lid=cs&oid=742033
http://www.svornost.cz/index.php?nid=5228&lid=cs&oid=879406
http://www.autobusy.org/linky/109.php
http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b.htm
http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b.htm
http://www.svornost.cz/index.php?nid=5228&lid=cs&oid=2047902
http://www.svornost.cz/index.php?nid=5228&lid=cs&oid=2047903


DEPO HOSTIVAŘ na trase metra A. Dojet lze i vlakem z Masarykova nádraží, cesta trvá 15 

minut. Jízdní řády jsou ke stažení na adrese http://www.svornost.cz v sekci Doprava. 

 

Cesta autem – lze velmi snadno najít, pokud najedete na Jižní spojku a odtud výjezdem na 

Dolní Počernice…a od té chvíle stále rovně, dokud nepodjedete koleje a za nimi se dáte 

vlevo…po cca 100 metrech už uvidíte hotel. Popis cesty na stránkách hotelu je zde: 

http://www.svornost.cz/index.php?nid=5228&lid=cs&oid=1148509 

 

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

CHUŤ DO PRÁCE.  

 

Na místě budu kromě Gabby přítomen i já a případným zájemcům mohu i zde prodat svou 

novou (i starou) knížku doplněné o CD s počítačovou hrou Trenér zvířat a s věnováním (ceny 

knih jsou uvedeny na webu www.treninkjerozhovor.cz ). Na akci bude přítomen i stánek 

nakladatelství PLOT s možností nákupu další kynologické literatury včetně knihy Gabby 

Harris Dotkni s zvířecí duše (http://plotknihy.cz/cs/dotkni-se-zvireci-duse/561/p/ ).  

Budu se těšit  

František Šusta  

737 208 994 
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