WWW.FORDEVER.CZ

MILÍ FORDAŘI, FORDAŘKY A FORĎÁTKA!
Jsme zase o járek starší. Naše auta taky, ale to nevadí! Naopak, je třeba se po roce sejít a oslavit to. Krize nás nezastaví, jen nebude welcome drink:)
Zveme Vás na sraz všech nadšenců oldskůlových Fordek. Na 18. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO v termínu 20. – 23. SRPNA 2009 a do třetice
do PODMITROVA (50 km severozápadně od Brna směrem na Žďár nad Sázavou viz.mapka na druhé straně).
Program na čtvrtek 20. srpna 2009 a pátek 21. srpna 2009
Začátek srazu, žádný program. Budeme stavět stany a pódium, tak přijeďte a můžete nám pomoct.
Program na sobotu 22. srpna 2009
dopoledne
registrace účastníků srazu a závodních posádek
14.00
14.15

hromadné foto všech návštěvníků srazu s jejich vozy
start orientačního závodu BIG X – jede se za každého počasí, start posádek po 1 minutě

celý den pro děti

bude připraven stánek se soutěžemi

17.30
18.00

předpokládaný návrat posledních účastníků závodu
pohádka nejen pro děti O princezně s dlouhým nosem a autíčku Ford

19.00 – 20.00
19.30

přivítání účastníků srazu na sobotní párty – happy hour pro šikovné soutěžící
RAMPA show aneb 10 minut slávy pro váš vůz

21.00
22.00

hudební blok 1/hraje kapela co loni
vyhlášení výsledků závodu a soutěží, předání cen

22.30

hudební blok 2 a pak paříme

00.00
01.30

Kozlotomovy třicetiny aneb vypijeme bečku svijan (my jsme vám ty dary kamarádíčkové dali)
paříme bez muziky

03.00

noční klid

Program na neděli 23. srpna 2009
Každý se musí vyléčit sám a pak odjezd.
SOUHRNNÉ INFORMACE:
registrace vozu (v ceně je startovné do závodu, přidělení startovního čísla a welcome drink
400,- Kč / vůz
v sobotu večer pro posádku auta v případě že máte šikovnou ruku)
Srazovné
v sobotu vstup na akci pro návštěvy (pro děti do 5ti let zdarma, do 15ti let za polovic)
30,- Kč / osoba
pod širákem zdarma, platí se pouze za WC a sprchy
30,- Kč
stan
50,- Kč
chatka – budou volné od čtvrtka
120,- Kč
pokoj v budově – budou volné od pátku
160,- Kč
Ubytování
lepší pokoj s nově postaveným sociálním
Zájemci si mohou rezervovat chatku či pokoj 200,- Kč
osoba/noc
zázemím – budou volné od pátku
v budově na tel. čísle 732 575 100 přímo u
plná penze
180,- Kč
provozovatele pana Zdeňka Jakeše.
chatka s plnou penzí
300,- Kč
pokoj s plnou penzí
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
Stravování
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 19,- Kč. K mání bude ještě speciální pivko pro labužníky.
Sociální zázemí
WC a sprchy k dispozici přímo u chatek nebo v budově
SOUTĚŽE:
BIG X

Hádejte, hádejte, kdo je legendární postava, kterou jsme zašifrovali pod pseudonym BIG X? Smyslem plnění úkolů na
čekpointech bude tentokrát zjistit, kdo to je. Napovíme jen, že měl (a má) hodně společného se značkou Ford, pamětníci
vzpomenou na typický zvuk fordího osmiválce na evropských kolbištích motorsportu.. ale to už příliš napovídáme. Jako obvykle,
body za oblečení si odnesou ti, kteří budou v retro, nebo v něčem, co by ocenil sám BIG X. 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
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 retro oblečení.
Největší dálkař, nejmladší účastník a tak podobně.

Na Vaši účast se těší realizační tým Fordever Clubu Brno, případné změny a doplňující informace naleznete včas na klubovém webu www.fordever.cz.
šéf srazu: Marin Chamonix Šamonil tel.: 604262138
…dále v českém znění: Jakub Kouřil, Karel Kostroň, Tomáš Kozel, Pavel Raszka, Mirek Táta Kloubec, Lukáš Syn Kloubec, Jarek Vlkodlak Florian, Vlastík
Kohoutek a Jirka Prudík. Jo a himlhergotdonrvetrkrucajselement, taky TAZ přirozeně.

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.
POZOR – JEĎTE VELMI POMALU, CESTA JE ÚZKÁ A NEPŘEHLEDNÁ!!
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
Do břicha
Alko koktejly: mojito, cuba libre, daiquiri, absinth s banánovým džusem, Red Bull křídla
Nealko koktejly
Nejlepší nakonec: výčepní lihovina, alpa original, alpa lesanka
Na sebe
Srazové tričko bude k mání s předstihem na webu: barva, velikost a střih na přání

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

30,- Kč
25,- Kč
60,- až 70,- Kč
50,- až 60,- Kč
Cena dohodou
Objednávkou + sklad na místě

