
 
 
Vážení lukostřelci a šermíři, 
 
S.E.B.U. pro Vás připravilo na zimní období šermířské a lukostřelecké tréninky. 
Pronajali jsme prostory v Sokolovně Buštěhrad na tři termíny: 

(24. - 25. 1. 2009, 21. - 2. 2. 2009, 21. - 22. 3. 2009). 
V příloze naleznete soubor s časovým rozpisem pro rezervaci jednotlivých hodin výuky (a mapu 
Buštěhradu).  
V sokolovně je nově položená podlaha, a proto žádáme všechny, aby si s sebou vzali na přezutí 
sportovní obuv (obuv by měla být čistá a neměla by mít tmavou podrážku).  
 
Šermíři 
Šermířské tréninky budou probíhat pod vedením učitele Milana Babuky. 
Za hodinu výuky v rozsahu 50 min se platí 100,-- Kč.  
Při přihlášení uveďte zbraň, které se při výuce chcete věnovat.  
Je nutné se včas přihlásit, protože počet míst v hodinách je omezen.  
 
Lukost řelci 
Každý lukostřelec si může rezervovat čas, po který chce střílet. 
Každá hodina bude pod vedením zkušeného lukostřelce. 
K dispozici jsou 4 střelecké posty, proto je nutné si předem rezervovat terč ve vámi požadovaném 
časovém rozmezí. 
Trénovat se bude technika a rychlostní disciplíny.  
Vzhledem k tomu, že střelecká vzdálenost je 12 m bude se trénovat slabými luky (budou 
k zapůjčení). 
Za hodinu výuky v rozsahu 50 min se platí 120,-- Kč.  
Cena za zapůjčení vybavení (luk, šípy, toulec, chrániče) 50,-- Kč. 
 
Pro aktivní členy S.E.B.U. platí: 
 -  zapůjčení vybavení mají zdarma, 
 -  každou hodinu mají o 20,-- K č levnější, 
 -  každý aktivní člen musí mít zaplacený ro ční příspěvek 100,-- Kč, 
 -  šermí ři musí mít zaplacené m ěsíční příspěvky v daném m ěsíci. 
 
Rezervace probíhají emailem, sms, telefonem nebo osobně u Leontýny Babukové 736 769 184. 
Platbu je nutné provést předem, nejpozději však týden před seminářem, jinak je rezervace 
zrušena! 
 
Bankovní účet: 51-5547490237/0100 
 
Doufáme, že jsme Vás touto nabídkou potěšili. 
 
Za S.E.B.U. 
 
Milan Babuka 
Mistr – učitel 
Kondotiér S.E.B.U. 
 

Dotazy na šerm: 
Milan Babuka 
Tel.: 605 905 468 
E-mail: milan.babuka@sebu.cz 
 

Dotazy na lukostřelbu: 
Leontýna Babuková 
Tel.: 736 769 184 
E-mail: leontyna.babukova@sebu.cz 
 

 


