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WWW.FORDEVER.CZ 

   
Na jaře roku 1997 jsme dali dohromady první sraz. 

 Přijelo 12 Cortin a 2 Capri a je to 15 let. 
 Mnoho aut a posádek přijelo na další srazy. 

Spousta z nich už nepřijede. 
Různí kamarádi prošli realizačním týmem FCB a už je nevídáme. 
Ti nejvěrnější vydrželi v klubu a ti nejlepší jezdí na srazy dodnes.    

A tak Vás zveme na sraz, který si chceme letos užít s Vámi: 
 
 

21. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO v termínu 23. – 26. SRPNA 2012 v KEMPU BÍTOV 
 

aneb 
 

klídek, slavíme 15 let Fordeveru! 
 
 

 Čtvrtek 23. srpna 2012i   
 

večer kakalba 
 
 Pátek 24. srpna 2012i  

 

20:00  Tazův filmový fefestival – promítání kvalitního bijáku 
 
 Sobota 25. srpna 2012i 

 

dopoledne registrace účastníků srazu 
 

celý den pro děti soutěže, hry, pohádky a skákací hrad 
 

14:30  start hromadné vyjížďky „S vranama do Vranova“ 
 

15:30                    návštěva zámku, promenáda vozů a kostýmů na nádvoří 
 

18:30 RAMPA SHOW aneb předveď svou káru 
 

21:00 Rock n’Roll!! 
 

22:00  vyhlášení výsledků 
 

00:00  kakalba 
 

01:00  kakalba potichu, platí i pro pařicí zónu 

 
 Neděle 26. srpna 2012i 

 

Každý se musí vyléčit sám a pak odjezd a pápá. 
 
 

SOUHRNNÉ INFORMACE: 

Srazovné registrace vozu (startovné, samolepky přidělení startovního čísla, ) 350,- Kč / vůz 

 
 
Ubytování 
osoba/noc 
 
 

pod širákem = vstup do kempu 60,- Kč 

stan  70,- Kč  

chatka 2, 3 nebo 4 lůžková s ledničkou Zájemci si mohou rezervovat chatku nebo 
bungalov na těchto kontaktech:  
+420 605 842 965  (mob.) 
+420 515 296 204 (fax) 
+420 515 294 611 (tel.) - recepce (1.5. - 15.9.) 

170,- Kč 

komfortní bungalov 4 + 1 lůžko (se sociálkami) 290,- Kč 

Stravování Výdej jídel v restauraci po celou dobu srazu, snídaně, obědy a večeře za 80,- Kč/porce. Plus výběr z jídelního lístku. Pivo je 
10° Kozel a 12° Plzeň za obvyklé ceny. 

Sociální zázemí WC a sprchy na dobré úrovni k dispozici přímo u chatek nebo u hlavní budovy, solární sprchy zdarma, jinak na žetony 20Kč.  

 
SOUTĚŽE: 
Vranama do Vranova – projedeme se opět dohromady společnou vyjížďkou v koloně. 
Rej a dojl masek na zámku – součást vyjížďky. Vezměte si příklad z těch nejlepších loňských převleků a trumfněte je! Ty nejlepší oceníme 
přídělem bodů, za fotky na zámku ve Vranově to stojí! 
Kára srazu – hodnocení vozidel účastníky srazu, nálepky dostanete na registraci. 
Posádka srazu + kočka srazu + švihák srazu – diplom pro největší hvězdy módní přehlídky. 
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: TAZ tel.: 737 351 219 
…dále v českém znění: Kuba Kouřil, Karel Kostroň, Pavel Raszka, Martin Chamonix Šamonil, Petr Míček, Kozlotom, Jarek Vlkodlak Florian, Vlastík 
Kohoutek, Jirka Prudík a Mira Táta Kloubec s Lukinem Synem Kloubcem.  
 



 
 
MAPKA: 

 
 

GPS poloha Bítova: 48°56'19.92"N, 15°43'24.048"E   e-mail: info@camp-bitov.cz   WWW: www.camp-bitov.cz 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
Po předchozích zkušenostech 
se kemp opět rozdělí na 
klidovou, pařicí a neutrální 
zónu. Co to bude znamenat v 
praxi? 
Ten, kdo se bude chtít bavit 
poněkud hlasitěji, ale bude 
respektovat pravidla kempu, 
bude se v nočních hodinách 
zdržovat nebo rovnou bydlet v 
pařicí zóně.  
Zvláštní režim platí pro 
pouštění muziky v autě. Zde 
se spoléháme na Váš zdravý 
rozum a ohleduplnost. Hudba 
pouštěná na plné pecky do 
pozdních hodin je slyšet i 
v klidové zóně. Nikdo z nás 
nemá zájem řešit s Policií 
rušení nočního klidu. 
Klidová zóna je určena pro 
milovníky klidných nocí a 
rodinky. Zde bude v nočních 
hodinách zákaz tropení rotyky 
a bude se dodržovat. 
Neutrální zóna – tam to bude 
o domluvě. Abyste měli 
přehled, zde je mapka, takže si 
podle ní můžete najít a 
rezervovat bydlení v zóně, 
která je vašim potřebám bližší.  
Telefon na rezervace ubytování 
je +420 605 842 965 nebo 
+420 515 294 611. Rovnou 
tam můžete sdělit název 
chatky/bungalovu a paní 
Jelínková vám potvrdí, zdali je 
volná či obsazená. Předem díky 
za pochopení těchto našich 
opatření. 


