
Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, z.s. , trenéři a instruktoři 

lukostřelby Vás zvou na intenzivní lukostřelecký týden pod širým nebem 

v přírodě   

                                         

Fotky z prázdninových pondělků z dílny Lenky Zimmerové. 

Kde?   Na naší partnerské „Lukostřelnici u Lučištníka“ – Praha 5 Radlice - Dívčí hrady, ul. Lučištníků. 

Kdy?   Úterý 25. až neděle 30. 8. 2020 - (10:00 až 16:00, min. 2 x až do únavy po večerním táboráku). 

Kdo?   Všichni členové oddílu lukostřelby SC Praha, v případě volné kapacity i další zájemci bez věkového omezení. 

Co?    Intenzivní dvoufázový lukostřelecký trénink.  Hry v přírodě.  Angličtina hrou. 

           2 x večerní posezení u táboráku.   Menší závody v průběhu týdne. 

           Velká lovecká (lukostřelba na 3D terče) – nedělní závod za účasti licencovaných rozhodčích 1. třídy.     

           Každý den dobrý čerstvý oběd z dílny kolegů jednoho ze známých kuchařů „Kluků v akci“ – Filipa Sajlera. 

Další informace: 

Cena za celý týden (6 dnů) v případě přihlášky na celý týden za účastníka (člena SC Praha) činí 1.100 Kč.  

Cena v případě účasti jen ve vybraných dnech: 250 Kč/ den pro členy SC Praha (jakéhokoli sportovního oddílu), 

kteří mají zaplaceny příspěvky na rok 2020. Cena pro ostatní zájemce činí 350 Kč/ den bez ohledu na počet dnů 

účasti.  

(Ve výše uvedených cenách není zahrnuto stravování). Účastník se může přihlásit na plných 6 dnů nebo pouze na 

vybrané dny či víkend. 

Cena za obědy, svačinu a pitný režim v případě zájmu: 150 Kč/ den. 

Bližší informace a podrobnosti Vám poskytne Ing. Lenka Zimmerová: 724 972 865 (leniz@seznam.cz), nebo         

Ing. Milan Wünsche: 603 867 678 (wunsche.milan@gmail.com).  Předběžné přihlášky prosíme co nejrychleji 

proto, abychom měli přehled o zájmu.   

Co s sebou? 

Dobrou náladu.    Chuť být v přírodě a trávit konec prázdnin s „parťákama“ z Jedle. 

Zdraví ve smyslu bezinfekčnosti.  Ostatní sdělíme vážným zájemcům. 

Těší se na Vás lukostřelci Milan, Lenka, David, Robert a další parťáci lukostřelci. 
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