
Zelíci s přáteli, jako už tradičně v čase okolo Vánoc, pořádají v Jindřichově Hradci 
v sobotu 19.prosince po obědě setkání lukostřelců, zvané 

 

VÁNOČNÍ STŘÍLENÍ KU KAPRU 
 
 Není to pravý lukostřelecký turnaj, spíše příležitost se ještě jednou v tomto roce sejít, 
poklábosit a přitom samozřejmě trochu zastřílet. 
 Terče budou v podobě kaprů s různě bodovanými šupinami na vzdálenost cca 15-20m (děti 
blíž). Bude se střílet několik kol po 5 šípech, počet kol určíme na místě podle počtu střelců a 
počasí, abysme moc nezmrzli. Výsledky nebudeme dělit podle kategorií luků, protože o nic 
nejde, ale  PL a TL budou zvýhodněny kratší vzdáleností. 
 
 Prosím střelce, aby každý podle svých možností přinesl nějakou drobnost do cen, aby 
nakonec všichni něco vyhráli. 
 
 Sejdeme se na 2.nádvoří Jindřichohradeckého zámku ve 13.00 hodin. Prosím o dochvilnost, 
aby se mohlo co nejdřív začít, ježto je brzo tma. Podařilo se zajistit zapůjčení zámecké 
Černé kuchyně, kde  bude možno se ohřát u ohně, budou se vařit horké nápoje, opékat buřty 
atd.  
 Vzhledem k prostředí jsou velice vítány dobové a stylové doplňky a oděvy (nebo jen části, 
chápu že v zimě to není žádnej med). 
 
 Černou kuchyni budeme muset po setmění opustit, ale my si s načatým večerem umíme 
poradit, takže s těmi, kteří se můžou zdržet, se poveselíme v blízké hospodě, v  zámecké 
kr čmě U Jáchyma na 1. nádvoří. 
 
 Není třeba nějaké oficiální přihlášky, jen prosím o potvrzení účasti na mejl: 
zelenek@centrum.cz nebo tel. 602 258 599 (Jaroslav Zelenka), abychom věděli na kolik lidí 
se máme připravit. Prosím i o informaci, kdo bude chtít jít potom s námi na pivo.  
Na výše uvedených kontaktech i dotazy. 
 
Do prostor zámku se nedá zajet autem, parkování si musí každý vyřešit sám.  Tady je odkaz 
na parkoviště v J.H.  
http://www.jh.cz/public/mujh/images/File/mp/Parkoviste.pdf 
 Nejblíž je Náměstí míru, kde je v sobotu od 12.00 parkování zdarma, kdyby tam bylo plno, 
tak potom je nejblíž neplacené P u Muzea ( Nežárecká brána, pod Národním muzeem 
fotografie). 
Loc: 49°8'38.019"N, 15°0'1.333"E  
 
 P.S.: prozatím bývalo zvykem tato vánoční setkání dělat bez startovného. Tentokrát 
vzniknou nějaké náklady s použitím Černé kuchyně, proto požádáme účastníky o příspěvek, 
který by neměl přesáhnout 50,- kč ( děti nic). 
 
 
                                                  Těší se na Vás Jindřichohradečtí lukostřelci  
 
 


