Vážení a milí,

tuto sobotu 1.10. 2016 se společně sejdeme v ZŠ a MŠ Chodov Praha 4,
Květnového vítězství
na křtinách mojí druhé knížky a premiéře s ní souvisejícího semináře Trénink je v hlavě.
Posílám Vám proto několik důležitých informací a prosím, abyste si je včas před akcí přečetli.
Kde: Školní jídelna ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57/17, 149 00 Praha, Chodov,
GPS 50.0340231N, 14.5051342E . POZOR, TATO ULICE JE DLOUHÁ A JSOU NA NÍ DVĚ
ŠKOLY. TATO SE JMENUJE ZŠ A MŠ CHODOV (nikoliv ZŠ Květnového vítězství).
Pravidelně se nám stává, že několik účastníků dovede navigace do druhé školy, která je ale od nás
cca kilometr a půl. Proto, prosím, PAMATUJTE, ŽE TATO ŠKOLA JE STARŠÍ BÉŽOVÁ
BUDOVA (VIZ. FOTO) UMÍSTĚNÁ NA TOM KONCI ULICE, KTERÝ JE BLÍŽE CENTRU
PRAHY (TJ. ZÁPADNÍ KONEC ULICE KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ, HNED POBLÍŽ
LITOCHLEBSKÉHO NÁMĚSTÍ)

,
Od kolika do kolika: Do budovy začneme vpouštět veřejnost kolem 12:45, akce začíná pozvolna
kolem 13:00 prodejem a podpisem knížek. Po skončení této části (jejíž délka se nedá nikdy
odhadnout) začíná část oficiální, tedy křtiny knihy a premiéra semináře (odhadujeme kolem
14:00). Plánovaný konec akce je mezi 19:00-20:00
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. Pro ty, kdo budou muset nechat psa
v autě venku, bude samozřejmě umožněno během akce kdykoliv odcházet na jejich kontrolu.
Děkuji za pochopení.
Další režim v prostorách a hygienické zajištění: Umývárky a toalety v celé dolní části budovy
máme k dispozici po celou dobu semináře. Vedení školy nás také požádalo o důsledné zavírání
vstupních dveří do školy během přednášky ((díky tomu máme umožněný přístup do celého
dolního patra školy) a kuřáky žádá, aby o přestávkách nekouřili na pozemku školy ale na
chodníku před pozemkem (je to bohužel i v zákoně, dělá to tak celý personál školy). Děkuji všem
za spolupráci a pochopení.
Jak se tam dostat:
Návod i s mapou, který udává škola, najdete na http://skola.zskv.cz/index.php/9-uncategorised/87jak-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 m od školy směrem k Opatovu…ale asi nebude nutné, veřejná parkoviště bývají o
víkendu dost volná.
Hromadnou dopravou se na místo dostanete nejlépe z metra Opatov – po výstupu z metra zabočíte
o 90˚ doprava a asi po 20 metrech vstoupíte na schodiště, které Vás dostane na zastávku autobusů
č. 136, 213 a 177. Všechny tři Vás dovezou na stejnou stanici Litochlebské náměstní, odkud je
škola vidět (viz horní foto). Cesta k ní ze zastávky je cca 200 m pěšky mezi paneláky.
POZOR, DO JÍDELNY NEVSTUPUJEME HLAVNÍM
VCHODEM ŠKOLY, ALE SAMOSTATNÝM VCHODEM
Z PRAVÉ STRANY (při čelním pohledu na budovu) Z ULICE
„MOKRÁ“, VEDLE ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ.(viz foto)
Jídlo: Po celé odpoledne bude na místě drobné občerstvení (ovoce,
uzenina, pečivo, mňamky…).V sále je i mikrovlnka, takže si lze
přivézt vlastní jídlo a na místě ohřát.
Na místě bude i automat na teplou a studenou vodu a naše zásoba čajů, cukrů, káva…takže o
všechno je postaráno
Co si vzít s sebou: Nejlépe něco na psaní – tužku, papír. HLAVNĚ DOBROU NÁLADU A
CHUŤ DO PRÁCE.
Na místě bude kromě mě přítomná i Gabby Harris, která je tentokrát kmotrou mojí knížky. Od
začátku minimálně do poloviny semináře bude na místě i prodejní stánek nakladatelství PLOT.
Moje knížky Trénink je rozhovor… a Trénink je v hlavě… si můžete koupit přímo u mě během
přestávek, ideálně však na začátku mezi 13:00 a 14:00 (cena Trénink je v hlavě bude 320 Kč,
Trénink je rozhovor 300 Kč a přidávám i CD s novou zrychlenou verzí počítačové hry Trenér
zvířat)
Budu se těšit
František Šusta
737 208 994

