Zelíci s pomocí přátel a s přispěním Petra a Ivety Mikešových,
pořádají tradiční zimní střílení ku kapru, tentokrát pod názvem

SETKÁNÍ PŘÁTEL VEČÍRKOVÉ LUKOSTŘELBY
aneb první nesmělý pokus o lukostřelecký bál

v sobotu 15. ledna 2011 v Jindřiši u Jindřichova Hradce
Nejde o pravý lukostřelecký turnaj, spíš o setkání lukostřelbou stejně postižených jedinců, samozřejmě
pár šípů vypustíme, ale hlavní je poklábosit, vyblbnout se a večer se i poveselit.
- sraz účastníků v hostinci na návsi a prezentace střelců
- dvě disciplíny pro kat. luků PL, TL, HL v blízkém okolí obce:
- střílení ku kapru (terče v podobě kaprů cca 80 cm s bodovanými zónami
na vzdálenost 15 – 25 m)
- likvidace a oloupení Santa Clause (přesný popis disciplín a počet šípů
stanovíme na místě podle počasí a počtu střelců)
cca 16.00 - 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, ubytovávání atd. )

Program: 12.30 - 13.00
13.00 - ?

cca 20.00 - 24.00 – zahraje jindřichohradecká rocková úderka

Hard Rock & Rock’n’roll band

KABANOS
Účastnický poplatek: střelci 200,- kč , je v tom zahrnut vstup na večer
příspěvek na kapelu od nestřelců 80,- kč
Přihláška by měla obsahovat toto: jména střelců, přibližně počet účastníků večerní zábavy, požadavek
na ubytování a zájem o nedělní snídani v hostinci.
Posílat na E-mail: zelenek@centrum.cz
Možnosti ubytování: vedle hospody je penzion s 15 postelemi, s majitelem jsem domluven, že je
možno se uložit na zem ve vlastním spacáku, kde se kdo vejde(cca 20 lidí). Cena za postel 200,- kč, na
zemi 100,- kč. Kdyby chtěl někdo soukromí, tak dvoulůžkový pokoj za 700,- kč, ale připadá mi to jako
mrhání místem. Dále je v obci samostatný apartmán pro 6 osob za 2.000,- kč.
Po naplnění kapacity už si musíte najít něco sami, např. v J. Hradci, je to blízko.
Stravování: nabídka obvyklá pro vesnickou hospodu (uzeniny, topinky apod., na večer bude něco
uvařeno). V sobotu otevřeno od 12.00 - ?, v neděli při dostatečném zájmu možnost snídaně.
Dotazy: Jaroslav Zelenka: zelenek@centrum.cz , nebo tel.: 602 258 599 (v prac. dny po 16.00)
Jindřichohradecké lukostřelce podporuje firma

