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 WWW.FORDEVER.CZ 

  Henry Ford, 150. výročí narození 
 
    

22. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO v termínu 20. – 23. ČERVNA 2013 v KEMPU VÝR (10 km severně od Znojma) 
 

 Čtvrtek 20. června 2013i   
 

večer setkání kamarádů doplněné cinkáním půllitrů 
 

 Pátek 21. června 2013i  
 

20:00  Tazův filmový fefestival – promítání kvalitního bijáku 
 

 Sobota 22. června 2013i 
 

dopoledne registrace účastníků srazu 
 

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

14:30  start hromadné vyjížďky „Hledáme Jindrův brod“ 
 

18:30 RAMPA SHOW aneb předveď svou káru 
 

21:00 Kapela a námi oblíbené holky u tyče 
 

22:00  tradiční vyhlášení výsledků soutěží 
 

00:00  letní kalba na plnej plyn 
 

01:00  letní kalba na půl plynu 
 

 Neděle 23. Června 2013i 
 

Každý se musí vyléčit sám a pak odjezd a pápá. 
 
 

SOUHRNNÉ INFORMACE: 
 

Srazovné registrace vozu (startovné, samolepky, startovní číslo, soutěže, koncert, … ) 400,- Kč / vůz 

  
 !!! Detailní informace ohledně ubytování najdete na internetových stránkách www.campvyr.cz/areal-campu (chatky) nebo www.penzionuvyra.cz 
(penzion). Ceny na www.campvyr.cz/cenik. Máme zajištěnou slevu 20%, Ceny po slevě jsou v této tabulce.   
Kontaktní číslo pro OBJEDNÁNÍ UBYTOVÁNÍ a další informace: 777 181 363, Denisa Vikturnová.  

  stan (malý / velký) 48,- / 64,- Kč / noc 

  osoba ve stanu (dospělý / dítě) 52,- / 28,- Kč / noc 

  auto v kempu 48,- Kč / noc 

  karavan 80,- Kč / noc 

  obytný vůz = Transit domeček 104,- Kč / noc (+ elektřina) 

Ubytování chatka typ I - základní typ, 4 lůžka, na postelích pouze čisté prostěradlo, nutno vzít s sebou spacák nebo lůžkoviny 384,- Kč / noc 

  chatka typ II - nová, terasa, 4 lůžka, na postelích pouze čisté prostěradlo 544,- Kč / noc 

  chatka typ III - nová, větší než typ II, zastřešená terasa, 4 lůžka, na postelích pouze čisté prostěradlo 576,- Kč / noc 

  chatka typ Hansi - kompletně vybavená chatka včetně TV, 4 lůžka, na postelích pouze čisté prostěradlo 656,- Kč / noc 

  vybavené karavany se stanovou nástavbou předsíňky s krytým posezením + venkovní posezení. Bez lůžkovin 500,- Kč / noc (+ elektřina) 

  Penzion - 2/3/4 - lůžkové pokoje včetně sociálního zázemí (možná budou do srazu hotové i apartmány).  
K dispozici i jeden dvoulůžkový bezbariérový pokoj v přízemí. Pes do penzionu NE 240,- Kč / lůžko noc 

Stravování Výdej jídel v občerstvovacím okénku u krytého posezení. Vedle občerstvovací a smažené klasiky bude v pátek guláš a další po dohodě. Pivo je 
10° Gambrinus a 12° Plzeň za obvyklé ceny, limonáda žlutá točená a Kofola. 

Sociální zázemí V penzionu na pokojích, jinak jsou WC a sprchy v areálu kempu. Uklízí se 2x denně. Žetony na sprchu k prodeji na recepci. 

 
SOUTĚŽE: 
Hledáme Jindrův brod – klasická sobotní vyjížďka, kdy cesta je cíl. Opět oceníme stylově ošacené posádky, už se těšíme na vaše módní kreace. 
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: Kuba Kouřil tel.: 604 224 791 
…dále v českém znění: Karel Kostroň, Pavel Raszka, Martin Chamonix Šamonil, Petr Míček, Kozlotom, Jarek Vlkodlak Florian, Vlastík Kohoutek, Jirka 
Prudík, Mira Táta Kloubec s Lukinem Synem Kloubcem a samozřejmě maskot TAZ a jeho hurónský smích. 



MAPKA: 
 

 
 

GPS poloha kempu Výr: 48°55' 37'' N, 16°6' 45'' E  e-mail: camp.vyr@seznam.cz   WWW: www.campvyr.cz 
 
! CELÝ KEMP BUDE JEN PRO NÁS ! 
 

Ubytování – kapacita ubytování je nižší než na Bítově, který 
jsme obývali v posledních třech letech. Zájemci o chatku 
nebo pokoj v penzionu, na které se třeba již nedostane, však 
nemusí zoufat. Díky červnovému termínu srazu, kdy jsou 
teploty v noci mnohem vyšší než koncem srpna, bude 
nocování ve stanu jistě bez problému a navíc si stan mohou 
postavit blízko pláže.  
Kemp Výr není také tak rozlehlý, takže nerozdělujeme 
klidové a pařicí zóny a spoléháme na vzájemnou 
ohleduplnost a zdravý rozum návštěvníků srazu, tedy hlasitá 
produkce hudby v autě do pozdních hodin nebude možná.  
(I „normálně“ hrající auto je slyšet na desítky metrů, pokud je okolo 
klid. Proto apelujeme na DJ’s, aby si to uvědomili, než si dají pár piv).  
 

K dispozici je 65 lůžek v chatkách a karavanech: 
2 

2 x Chatka typ I 
7 x Chatka typ II 
3 x Chatka typ III 
1 x Chatka typ Hansi 
2 x Karavan se stanovou nástavbou 
 

Nově zkolaudovaný penzion disponuje 32 lůžky minimálně.  
(Pokud se stihnou zkolaudovat i apartmány, lůžek bude 60). 
Kemp má dále kapacitu na 120 stanových míst. 
 

Chatka typ I    Chatka typ II     Chatka typ III 

   
 

Karavan 

   


