
Prezidium Policejního sboru Slovenské republiky, 
Slovenská unie pro východní kultury a okinawské karate 

Asia Budo Center, Slovensko 
a 

Asia Budo Center,  o .s. – Česká republika 

pořádají 

Mezinárodní seminář KRAV MAGA LIVEN INTERNATIONAL 
Kancho RAFFI LIVEN, 10. Dan 

 

Termín konání:  sobota, 10. Května 2008 
 
Místo konání:  Městská sportovní hala, ulice Šafaříkova, 693 01 Hustopeče 
GPS Loc:   48°56'37.382"N, 16°44'6.464"E 

Prezentace:  od 13.00 hodin 

Rozvrh hodin:  od 14.00 do 18.00 hodin  -  společný trénink pro všechny účastníky semináře 
 
Poplatek:  750 Kč, pro členy Asia Budo Center, o. s. 
                 1.000 Kč, splatný na místě konání nebo na účet Asia Budo Center, o. s. 
   Komerční Banka :  43-821950257/0100  (platba do 05. 05. 2008) 
   Variabilní symbol – jméno a příjmení nebo datum narození dle možností 
    Diváci  100 Kč, děti a mládež do 15 let – zdarma! 

Přihlášky:  Všichni účastníci semináře, potvrdí svojí účast a počet členů e-mailem, poštou 
   nebo telefonicky nejpozději do 05. 05. 2008 do 20.00 hod. 

Strava:   Individuální, lze využít restaurace v centru města Hustopeče. 
   nejbližší je Restaurace „FORMANKA“ (http://www.formankahustopece.cz/) 

Ubytování:  Individuální, lze využít ubytování v centru – hotel, penziony, aj. 

Poznámka:  Účast je na vlastní nebezpečí. 
               Organizátor nezodpovídá za zneužití obsahu výuky semináře.  

Fotografování a videozáznam jen s povolením pořadatele semináře. 
               Sebou si vzít sportovní oděv a obuv, suspenzor, krátkou hůl,  
               nůž z umělé hmoty. 
               Srdečně zveme všechny instruktory, trenéry, adepty jiných bojových umění. 
 

Informace:  Antonín Grůza, mobil: +420 721 328 832, e-mail: info@asiabudocenter.eu 
   Asia Budo Center, o. s.; Masarykovo nám. 5, 693 01 Hustopeče 

Další informace naleznete na www.asiabudocenter.eu a www.asiabudocenter.com 

 



Další semináře proběhnou v Bratislavě na Slovensku. Jeden seminář se uskuteční v Asia Budo Center 
Slovesko a druhý pro Prezidium Policejního sboru Slovenské republiky. Ceny na Slovensku se liší. 

Datum:  Čas:   Místo: 

11. 5. 2008 10.00-15.00 hodin Asia Budo Center, Slovensko – Bratislava 
12. 5. 2008 09.00-13.00 hodin Akadémia PZ SR – Bratislava 

 
Doprava do Hustopečí: 
 
Cesta:               Bratislava – Hustopeče (D2 – cca 100 km, Exit 25) 
               Brno – Hustopeče (D2 – 35 km, Exit 25) 
 
Doprava:                  VLAK Brno – směr Břeclav – vystoupíte v zastávce Šakvice, následně lokálkou  do  
 Hustopečí. Cesta trvá cca 60minut, vzdálenost 41 km, cena je cca 57 Kč
 Břeclav – směr Brno – vystoupíte v zastávce Šakvice, následně lokálkou   
                                                           do Hustopečí. Cesta trvá cca 38 minut, vzdálenost 32 km, cena je cca 46 Kč. 

                                    BUS Brno – Hustopeče, UAN Zvonařka – stanoviště č. 29 
 odjezd v 11.50 hod. (v Hustopečích je příjezd v 12.40 hod.) cena 35 Kč 
 Hustopeče – Brno, stanoviště č. 3 
 odjezd v 16.30 hod. (v Brně je příjezd v 17.20 hod.) cena 35 Kč 

                     AUTO Před sportovní halou je parkoviště, kde se dá zaparkovat automobil. 
                             Vše záleží na kapacitě a volných míst kolem parkoviště a v okolí haly. 
 Po sjezdu z Dálnice D2 se dáte na křižovatce doleva směr střed města. 
                                        Pojedete po Brněnské až po první křižovatku, kde se dáte doleva. 
                                        Projedete po ulici Tyršova na konci je městská sportovní hala. 

Mapa k městské sportovní hale v Hustopečích: zde! 

Další spoje a dopravu naleznete na internetu na http://jizdnirady.idnes.cz/ 

Informace o městu Hustopeče na http://www.hustopece-city.cz 

 

 
Ivan Spišiak, Kancho Raffi Liven, Ing. Miloš Smejkal 


