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ZDAREC FORDAŘI, FORDAŘKY A FORĎÁTKA!
To to letí a už je zase rok pryč. Zveme Vás na 17. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO v termínu 21. – 24. srpna 2008 podruhé do Podmitrova
(50 km severozápadně od Brna směrem na Žďár nad Sázavou viz.mapka na druhé straně). Na sraz všech nadšenců oldskůlových Fordů můžete
dorazit již ve čtvrtek, což vřele doporučujeme. Nastartujte jangtajmr, sbalte sebe, rodinu a kámoše a hurá na jegrmajstr! Jaký pak že program jsme
pro Vás letos připravili:
Program na čtvrtek 21. srpna 2008
odpoledne
začátek srazu, postavíte si stan a půjdete za námi na pivo (nebo na pět – a pááárky*)
Program na pátek 22. srpna 2008
během dne
příjezd posádek, fotbálek, koupáníčko a další srandičky
18.00
podvečerní soutěže s hasičskou tématikou, hlavní cena Tazovy trenky
20.00
X Engine Factor
02.00
A do hajan! Zítra nás čeká dlouhý den..
Program na sobotu 23. srpna 2008
dopoledne
příjezd a registrace účastníků srazu a závodních posádek
14.00
hromadné foto všech návštěvníků srazu s jejich vozy na hlavní ploše – jak z dobového továrního prospektu
14.17
start orientačního závodu „Pracovní den Jackieho Stewarta
během dne
pro ty, co volant vymění za půllitr, je na základně připraven den plný soutěží, děti se mohou těšit na pohádkový den
17.30
předpokládaný návrat posledních účastníků závodu
19.00
přivítání účastníků srazu na sobotní párty, welcome drink pro všechny
19.15
RAMPA show aneb 10 minut slávy pro váš vůz/po loňském úspěchu opakujeme
21.00
hudební blok 1/hraje kapela co zvládne Gotta i Ganzorozo aneb tanec a zábava pro všechny
21.45
vyhlášení výsledků závodu a soutěží, předání cen
22.30
hudební blok 2 a pak paříme
01.30
paříme bez muziky
03.00
noční klid
Program na neděli 24. srpna 2008
dopoledne
léčba kocoviny, balení a tak dál
15.17
game over
SOUHRNNÉ INFORMACE:
registrace vozu (v ceně je startovné do závodu, přidělení startovního čísla a welcome drink
v sobotu večer pro posádku auta)
Srazovné
v sobotu vstup na akci pro návštěvy (pro děti do 5ti let zdarma, do 15ti let za polovic)
pod širákem zdarma, platí se pouze za WC a sprchy
stan
chatka – budou volné od čtvrtka
pokoj v budově – budou volné od pátku
Ubytování
lepší pokoj s nově postaveným sociálním zázemím – budou volné od pátku
osoba/noc
plná penze
chatka s plnou penzí
Zájemci si mohou rezervovat chatku či pokoj v budově na tel. čísle
732 575 100 přímo u provozovatele pana Zdeňka Jakeše.
pokoj s plnou penzí

Stravování
Sociální zázemí

400,- Kč / vůz

30,- Kč / osoba
30,- Kč
50,- Kč
120,- Kč
160,- Kč
200,- Kč
180,- Kč
300,- Kč
340,- Kč
lepší pokoj s plnou penzí
380,- Kč
Hromadný výdej v jídelně: snídaně 09.00-10.00, oběd 12.00.00-14.00, večeře 18.00-20.00. Mimo to bude stále k dispozici
gril venku u hřiště, přilehlá hospoda a stánek s kávou a drinky. Vedle plné penze si můžete vybrat ještě z jídelníčku, jehož
skladbu uvádíme na druhé straně. Pivo bude za 18,- Kč.
WC a sprchy k dispozici přímo u chatek nebo v budově

SOUTĚŽE:
X Engine Factor

pěvecká soutěž pro Vás a Váš vůz, tentokrát vytáhnete retro oblečení už v pátek večer – kotlety, zvonové kalhoty a
minisukně jsou vždycky cool
Pracovní den J.Stewarta
poslední zástupce modrého oválu ve Formuli 1 byl Stewart-Ford, jak asi vypadal typický den legendárního Jackieho?
Zakusíte na čekpointech. Body za oblečení si odnesou ti, kteří budou v retro oblečení, nebo v něčem, co by ocenil
sám Jackie – tartanové vzory a skotské sukně budou za dvojnásobek bodů; propozice závodu dostanete na
registraci; závodu se může zúčastnit každé vozidlo, není rozhodující výkon motoru, ale důvtip, šikovnost a styl
posádky; jede se za každého počasí, start posádek po 1 minutě; jede se v běžném silničním provozu, tj. na
vlastní riziko a opatrnosti není nikdy nazbyt!
Soutěže pro děti a dospělé v kempu v sobotu – program dostanete na registraci
Kára srazu
hodnocení vozidel účastníky srazu, nálepky dostanete na registraci
Posádka srazu + kočka srazu + švihák srazu: realizační tým ohodnotí ty, kteří si užijí sraz v oblečení viz.výše
Na Vaši účast se těší realizační tým Fordever Clubu Brno, případné změny a doplňující informace naleznete včas na klubovém webu uvedeném v záhlaví.
šéf srazu: TAZ 737 351 219
…dále v českém znění: Jakub Kouřil, Karel Kostroň, Tomáš Kozel, Pavel Raszka, Jiří Leon Klestil, Petr Bufan Šolc, Martin Chamonix Šamonil, Mirek Táta Kloubec, Lukáš
Kloubec, Jarek Vlkodlak Florian, Vlastík Kohoutek, Michael Kucharski a Jirka Prudík.
*příznivci zkrachovalé kapely CI5 poznali úryvek písně..
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MAPKA:

Jakmile se dostanete na silnici č.389, tak v obci KRČMA budete odbočovat doprava (ve směru od Žďárce / doleva ve směru od Strážku) na novou
asfaltovou cestu, která vede skrz pole do lesa. Lesem pojedete pořád z kopce až se před vámi otevře údolí s rekreačním střediskem. Jeďte radši
pomalu, klikatá a úzká asfaltka je obousměrná!
GPS poloha Podmitrova: 49°25’32.79”N, 16°13’37.2”E
JÍDELNÍČEK – NABÍDKA MIMO PLNOU PENZI:
večeře
smažený kuřecí řízek, bramb.salát
Pátek
večeře
hamburger
večeře
opečená klobása
snídaně
obložený talíř
oběd
vývar s těstovinou, kuřecí překvapení, americké brambory, obloha
Sobota
večeře
pražský guláš, houskový knedlík
večeře
grilovaná krkovice 100g, pečivo, zelenina
večeře
párek v rohlíku
snídaně
česnečka, švédský stůl
Neděle
oběd
sedlácká polévka, podmitrovská jehla, hrášková rýže
FCB MENU aneb NĚCO DOBRÉHO DO BŘICHA A KE KOUPI NA PAMÁTKU U FCB STÁNKU:
Speciální pivo Svijanský kníže 13°
Točené nealko pivo
Alko koktejly: mojito, cuba libre, daiquiri, absinth s banánovým džusem, Red Bull křídla
Do břicha
Nealko koktejly
Kořalky: Havana anejo blanco, Havana especial, Capitan Morgan
Nejlepší nakonec: výčepní lihovina, alpa original, alpa lesanka
Srazové tričko bude k mání s předstihem na webu: barva, velikost a střih na přání
Trička stejná jako loni, nabídka je na webu
Na sebe
Mikina
Nášivky, nálepky, klíčenky a další serepetičky
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70,35,40,50,80,60,35,15,60,80,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

jídelna
stánek
stánek
jídelna
jídelna
jídelna
stánek
stánek
jídelna
jídelna

25,- Kč
25,- Kč
60,- až 70,- Kč
50,- až 60,- Kč
40,- až 60,- Kč
Cena dohodou
Dle objednávky
300,- až 400,- Kč
600,- až 800,- Kč

