Zelíci s pomocí přátel pořádají tradiční zimní setkání lukostřelců, dříve známé jako střílení ku
kapru, tentokrát pod názvem

Setkání přátel Večírkové lukostřelby
v sobotu 19. ledna 2013 v Jindřiši u Jindřichova Hradce
Akci zahájíme menším lukostřeleckým turnajem s táborákem v krásném prostředí
Jindřišského údolí. Hlavním cílem je vyblbnout se, poklábosit a večer se poveselit.
Program:
11.45 - 12.45 - sraz účastníků v hostinci na návsi a prezentace střelců
13.00 - ?
- střílení několika disciplín - podle počasí. Kategorie luků: všechny mimo
olympijských a kladkových. Pro zjednodušení je rozdělíme jen na dvě podle
šípů - dřevěný šíp a karbon + hliník.
- kapří terčovka 20m
- likvidace Santa Klause se sobím spřežením
- Vodní příšera - střelba na jistotu, střelec si sám volí vzdálenost
- malá 3D trať - cca 10 zvířat
cca 17.00
- vyhlášení výsledků už uvnitř v hostinci. Prosím střelce, aby podle svých
možností přinesli nějakou drobnost do cen, aby všichni něco vyhráli.
Po vyhlášení výsledků každý dle libosti (občerstvování, klábosení, ubytovávání atd.)
třeba vymyslíme nějakou taškařici, máme k dispozici hospodský sál.
cca 20.00 - ? - zahraje rocková kapela MUNCHIES, sama označuje svůj styl
jako alternative dance music, je v tom hodně reggae.
Účastnický poplatek: střelci 200,- kč, je v tom zahrnut vstup na večerní zábavu
příspěvek na kapelu od nestřelců 70,- kč
Přihlášky prosím posílat na E-mail: zelenkov@seznam.cz
Uveďte jména střelců a kolik Vás půjde večer na zábavu. Díky
Ubytování: Penzion Stará škola hned naproti hospodě. S majitelem jsem domluven, že je
možno se uložit také na podlahu (v teple) ve vlastním spacáku. Cena je 200,- kč za postel a
100,- kč na podlaze. Možnost snídaně za 80,- kč.
Ubytování si objednávejte sami přímo v penzionu - E-mail: penzion-jindris@seznam.cz
- tel.: 724 349 793
Stravování: nabídka obvyklá pro vesnickou hospodu (polévka, uzeniny apod., na večer bude
určitě uvařeno teplé jídlo - vaří tam dobře - vyzkoušeno)
V sobotu otevřeno od 11.45, v neděli při zájmu o snídani cca od 9.00
Další informace: zelenkov@seznam.cz nebo na tel.: 602 258 599 (v prac. dny prosím po 16.00)

