
 
 
JWOC	  2013	  &	  JWOC	  Tour	  ORGANIZERS	  AFTERPARTY	  
	  
kde:	  LODĚNICE	  (Slezská	  plovárna),	  50°12'41.379"N,	  15°51'27.626"E	  

• vstup	  do	  areálu	  je	  možný	  z	  JZ	  od	  řeky	  a	  mostu	  "rachoťáku"	  i	  ze	  SV	  "hlavní	  branou"	  
• bikeři	  zaparkují	  uvnitř,	  motoristi	  u	  InterSparu	  (50°12'42.841"N,	  15°51'18.141"E)	  

 
kdy:	  pátek	  4.10.2013	  od	  16h	  do	  -‐	  podle	  nálady 
 
co:	  V	  pátek	  4.10.	  tomu	  bude	  89	  dnů	  od	  konce	  JWOCu.	  Je	  čas	  vzpomínat,	  sdílet	  dojmy,	  zkušenosti	  -‐	  
udělat	  pomyslnou	  "tečku"	  za	  celou	  akcí	  a	  mít	  radost	  z	  dobře	  odvedené	  práce.	  Organizační	  výbor	  
chce	  tímto	  způsobem	  také	  znovu	  poděkovat	  všem,	  kteří	  se	  na	  celém	  projektu	  podíleli	  a	  zasloužili	  
se	   tak	  o	   skvělý	   pořadatelský	  úspěch,	   díky	   kterému	  označovali	  mnohé	   komentáře	   JWOC	  2013	   za	  
nejlepší	   juniorský	   šampionát	  v	  historii.	  Dokonalé	   zázemí	  a	   s	  ním	  související	  bouřlivá	  atmosféra	  v	  
arénách	  možná	  přispěly	  i	  k	  výborným	  sportovním	  úspěchům	  českých	  běžců	  -‐	  a	  o	  to	  šlo!	  	  
Přijďte,	  bavte	  se	  a	  oslavujte.	  	  
	  
zábava: Den	  po	  naší	  afterparty	  -‐	  v	  sobotu	  -‐	  slouží	  Slezská	  plovárna	  účastníkům	  pochodu	  kolem	  HK	  
jako	  "cílová	  aréna".	  Díky	  této	  souhře	  můžeme	  už	  v	  pátek	  -‐	  během	  naší	  afterparty	  -‐	  bezplatně	  využít	  
připravené	   zázemí	   i	   atrakce	   -‐	   slackline,	  discgolf,	   lasování,	   "boj"molitanovými	   činkami	  na	  kladině,	  
lukostřelba,	  ping-‐pong	  a	  možná	  bumper-‐ball.	  Zároveň	  si	  můžete	  zahrát	  fotbálek,	  beachvolleyball.	  
Připraven	  bude	   i	  mini	  OB	   sprint	   na	   SI	   na	   zbrusu	  nové	  mapě	   areálu	  od	  Honzy	  Netuky	   s	   časem	  k	  
překonání	  od	  Páji	  Kubáta	  a	  krátký	  MTBO	  na	  loukách	  u	  Orlice.	  Na	  připraveném	  plátnu	  budeme	  sami	  
sobě	   promítat	   foto	   i	   videa	   -‐	   známé	   i	   dosud	   nepublikované.	   Hudební	   podmalbu	   bude	   zajišťovat	  
tank.	  Ano,	  tank.	  
	  
jídlo	  a	  pití:	  Externí	  stánkař	  bude	  čepovat	  Hradeckou	  10° -‐	  pro	  vás,	  milí	  pořadatelé	   JWOC	  -‐	  zcela	  
zdarma.	  Ostatní	   již	  bez	  dotace	  ;)	  ceny	  v	  korunách:	  hermelín	  45,	  klobása	  40,	  steak	  65,	  panáky	  20,	  
nad	  30%	  25,	  malinovka	  0,5l	  20,	  víno	  0,2l	  25.	  Opékání	  čehokoli	  nad	  ohněm	  dle	  vlastního	  apetitu.	  
	  
dárek:	  Každý,	  kdo	  přijde,	  dostane	  500Kč	  poukázku	  na	  cyklo	  zájezdy	  po	  Evropě	  z	  nabídky	  2014	  od	  
CK	  Adventura. 
 
dovětek:	  Kdo	  v	  tomto	  termínu	  nemůže	  nebo	  mu	  nevyhovuje	  charakter	  akce,	  může	  se	  těšit	  na	  další	  
setkání	  pořadatelů	  JWOC	  -‐	  tentokrát	  ve	  svátečním	  =	  hledáme	  pořadatele	  OB	  plesu	  v	  HK	  v	  lednu	  -‐	  
únoru.	  Kdo	  z	  vás	  má	  chuť	  něco	  takového	  uspořádat,	  ozvěte	  se	  na	  milan.novotny@tmapy.cz. 
 
	  
	  
            ahoj	  na	  loděnici	  
	  
   it's	  all	  about	  orienteering	  :)	  

 

 


