
GABBY HARRIS, 22.9. 015 - PROPOZICE 
 Vážení a milí,  

toto úterý 22.9. od 18:00 se společně sejdeme v ZŠ a MŠ Chodov Praha 4, 
Květnového vítězství, na novém semináři a křtinách knihy Gabby Harris.  
Posílám Vám proto několik důležitých informací . 

Kde: Školní jídelna ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57/17, 149 00 Praha, Chodov,  

GPS 50.0340231N, 14.5051342E . POZOR, NA TÉTO ULICI JE I DALŠÍ ŠKOLA, POD 

NÁZVEM „KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ“ A OBČAS DOJDE K OMYLŮM A BLOUDĚNÍ. 

PAMATUJTE SI PROTO, ŽE NAŠE ŠKOLA JE STARÁ BUDOVA (VIZ FOTKA NÍŽE) NA 

ZÁPADNÍM KONCI ULICE. 

  
,  

Od kolika do kolika: Začátek semináře plánujeme  na 18:00, předpokládaný konec je kolem 

22:00. Vstup pro účastníky a možnost koupě knížky na stánku nakladatelství „Plot“ bude od 

17:30. Zda bude ve stejnou dobu možná i autogramiáda Gabby, to v tuto chvíli nemohu slíbit, to 

dořešíme na místě přímo s ní. 

PRODEJ KNÍŽKY: Na místě bude prodejní stánek nakladatelství Plot nejen s překladem knížky 

Gabby Harris, ale i s dalšími tituly. Tento stánek bude otevřen od 17:30 a pak po celou dobu 

semináře. 

 

PSI: PSY, PROSÍM, NECHTE DOMA. Tento seminář je teoretický, nejedná se o cvičák. Navíc 

budeme ve školní jídelně a musíme dodržet hygienická pravidla. Musel jsem proto slíbit, že  

v prostoru jídelny (naší přednáškové místnosti) psi nebudou. Děkuji za pochopení.  

 

Jak se k nám dostat:  

Návod i s mapou, který udává škola, najdete na http://skola.zskv.cz/index.php/9-uncategorised/87-

jak-se-k-nam-dostanete   

Návod za nás: autem nejlépe po D1, sjezd na Opatov. Cca 400 m od dálnice projedete přes stanici 

metra Opatov (uvidíte zastávky autobusů) a pokračujete rovně z mírného kopce po 200 m na 

kruhový objezd. Ten projedete rovně do ulice Ke Stáčírně a na prvních semaforech zahnete vlevo. 

Cca po 200 m dojedete k budově školy, kterou budete mít po pravé ruce. Parkování je možné  

v přilehlých ulicích, ideálně mezi paneláky, u rodinných domků je málo místa. Větší parkoviště 

lze najít cca 150 od školy směrem k Opatovu. 

Hromadnou dopravou se dostanete nejlépe z metra Opatov – po výstupu z metra zabočíte o 180 

stupňů doprava a asi po 20 metrech vstoupíte na 

schodiště, které Vás dostane na zastávku autobusů č. 136, 

213 a 177. Všechny tři Vás dovezou jednu zastávku na 

stanici Litochlebské náměstní, odkud je škola vidět (viz 

foto). Cesta k ní ze zastávky je cca 200 m pěšky.  

POZOR, DO JÍDELNY NEVSTUPUJEME HLAVNÍM 

VCHODEM, ALE SAMOSTATNÝM VCHODEM    

Z PRAVÉ STRANY (při čelním pohledu na budovu)  

Z ULICE „MOKRÁ“, VEDLE ÚNIKOVÉHO 

SCHODIŠTĚ.(viz foto)  

http://skola.zskv.cz/index.php/9-uncategorised/87-jak-se-k-nam-dostanete
http://skola.zskv.cz/index.php/9-uncategorised/87-jak-se-k-nam-dostanete


Zajištění: K dispozici bude umývárna hned naproti místnosti. WC – po dobu semináře je přístup 

na jedno společné WC, ale před začátkem a na větší přestávky domluvíme s paní školnicí 

hromadný přístup i na další WC v budově.  

K dispozici bude občerstvení (ovoce, uzenina, pečivo) a teplá a horká voda z automatu a čajové 

sáčky různých druhů. POZOR, DOPORUČUJI VLASTNÍ HRNEČEK - ve školní jídelně 

nemůžeme z hygienických důvodů používat místní nádobí. I když nějaké hrnečky a kelímky 

zajistím, bude nás hodně, proto doporučuji vlastní.  

 

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

DO PRÁCE.  

 

V případě problémů mě prosím kontaktujte na telefon 737 208 994 

Budu se těšit  

František Šusta  


