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Bezpečnost na ulici, zásady chování v blízkosti potenciálního 

agresora, základy sebeobrany 
 

s Vlastimilem Bibrem,  
trenérem kurzů sebeobrany a jednatelem společnosti BTW Security s.r.o.  

Budó – Tactical – Weapons 

  
 
 

 
 

 
 

V sobotu 25. 6. 2022 od 9,00 – 13,00 hod  
Přihlaste se co nejdříve pro rezervaci místa, nejpozději do 23. 6. 2022 na elien@elien.cz  

 
Kde: SALESIÁNI PARDUBICE,  

Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice, Sál MUC, vchod od světelné křižovatky. 
 

 

Témata: 
 

 Taktika a prevence chování na ulici – nebezpečné prostory, potenciální agresoři 
(psychopatické či duševně nemocné osoby, kriminální skupiny) 

 Taktika chování při napadení ve veřejných prostorách (obchodní dům, dopravní 

prostředek, restaurace, výtah…) 
 Sebeobranné prostředky a příležitostné sebeobranné prostředky 

 Využití technik sebeobrany při řešení konfliktních situací (citlivá a zranitelná místa na 
lidském těle - vitální body, roztržení účastníků konfliktu) 

 Ukázky a možnost vyzkoušení si některých základních obranných pozic 
 Dotazy účastníků, diskuse 

 

Cílová skupina:  Seminář je určen pro širokou veřejnost 13+ , kdo se cítí být ohroženou 
skupinou nebo se pohybuje v nebezpečných lokalitách – ženy, muži, matky, senioři  

Časový harmonogram: 
   9,00 – 09,15 hod – prezence 
   9,15 – 10,45 hod – program      

 10,45 – 11,00 hod – přestávka, sběr dotazů 
 11,00 – 12,30 hod – program 

 12,30 – 13,00 hod – odpovědi na dotazy, diskuse, shrnutí    
Na semináři bude podávána káva/voda zdarma, vhodné je neformální oblečení. 

 

Cena semináře: 500,-/osobu, platba po přihlášení 
Výhodné slevy:   

- studenti, senioři, členové klubu, spolupracovníci salesiánů Pardubice  - 250,- 
- celá rodina -  800,-   
- párová přátelská sleva dospělí- 700,- / párová sleva dospělý s nedospělým 600,-                            
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