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25. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO bude v termínu 18. – 21. SRPNA 2016 v RS MEZIŘÍČKO 
(http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko) 

 

Ahoj kamarádi, jak patrno z nadpisu, pro letošní sraz jsme vybrali jinou lokalitu i termín. Vyslechli jsme Vaše připomínky a nyní se navracíme k léty 

zavedenému srpnovému srazu, nyní budeme na Vysočině v blízkosti exitu D1 Měřín, takže jdeme naproti posádkám z Čech. Rekreační středisko je 

optimálně uspořádané, bez bariér v podobě živých plotů, je v něm dostatek 4/5-lůžkových chatiček, sociální zázemí a jídelna ve zděných budovách. 

Ubytování v chatičkách bude pamětníkům připomínat pionýrský tábor, tj. spartánskou klasiku bez náznaku luxusu, ale na přespání za super cenu to 

bohatě stačí. Co je důležité – letos si pronajímáme celé středisko a ubytování zařizuje klub. Potřebujeme také Vaši zpětnou vazbu ohledně stravování, 

abychom mohli odhadnout počet porcí v jídelně. Rezervace chatek a objednávku stravování prosím pište na kuba@fordever.cz 

 

 Čtvrtek 18. srpna 2016i   
 

večer Zdarec a gril a pivo   

 Pátek 19. srpna 2016i  
 

podvečer Hakl krén aneb tatova půlhodinka hantecu.  
večer Pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí – promítání fousatých VHS ze srazů 
 

 Sobota 20. srpna 2016 
 

dopoledne Registrace účastníků srazu, platba ubytování a stravování při registraci 
 

kolem druhé            Vyjížďka auty do okolí „Káry pro Káru“ 
 

odpoledne Program pro děti, opékání buřtů, tetování barvičkami 
 

až se setmí Stezka odvahy pro děti v přilehlém lese 
 

první promile Koncert kapely Bombs From Heaven, kterou během večera přejmenujeme na Fords from Heaven  
 

druhá promile Vyhlášení výsledků 
 

třetí promile  Karaoke – oblíbená zábava pro jedince bez zábran 
 

 Neděle 21. srpna 2016 
 

během dne Tradá dom 
 

 
SOUHRNNÉ INFORMACE: 
 

Srazovné 

registrace vozu  400,- Kč / vůz 

registrace vozu – důchodci, studenti po předložení ISIC a váleční veteráni 300,- Kč / vůz 

registrace vozu – pro posádky, co přijedou jen na čumendu a nezúčastní se odpoledního programu v sobotu 50,- Kč / vůz 

 Ubytování 

Informace k ubytování – rezervace chatek (viz plánek na druhé straně) a objednávku stravování prosím provádějte na mailu 
kuba@fordever.cz. Na webových stránkách budeme průběžně zveřejňovat obsazenost chatek, takže kdo se přihlásí dřív, ten 
dostane požadovanou chatičku.   

lůžko v chatce 150,- Kč / noc 

chatka 4-lůžková 500,- Kč / noc 

chatka 5-lůžková 600,- Kč / noc 

povlečení na 1 postel po celou dobu pobytu (pokud si vezmete spacák, nemusíte řešit povlečení) 50,- Kč 

karavan, Transit domeček, stan (bez ohledu na počet osob) 100,- Kč / noc 

Stravování 

 

V RS není klasická hospoda, pouze jídelna, kde bude výdej jídel oproti stravenkám, které bude prodávat klub. 
Sestavené menu uveřejníme včas na webových stránkách. První výdej bude v pátek večer. Stravování je nutné 

objednat den předem, do 16.00 hod. Proto od vás potřebujeme objednávku na páteční večeři a sobotní 
snídani/oběd předem, na mail kuba@fordever.cz. Určitě bude více porcí v záloze (ale na to se nespoléhejte a 
posílejte objednávky), také gril a buřty, případně se dá vyjet za jídlem do okolí Měřína.    

 

ceny lidové 

Pitný režim uprostřed tábora bude během dne "pivní stan" s nabídkou alko/nealko nápojů a drobného občerstvení 

  
Jako vždy nezapomínáme na malé účastníky srazu, budou pro ně připraveny hry a zábava. Velké hřiště, vodní plocha a přilehlý les k tomu vybízejí. 
 
Na Vaši účast se těší realizační tým Fordever Clubu Brno, případné změny a doplňující informace naleznete včas na klubovém webu www.fordever.cz 
a FB.       
 

Šéf srazu: Kuba Kouřil 

FCB tým: Kája Kostroň, TAZ, Marty Chamonix, Peťa Míček, Vlastík Kohoutek, Kozlotom, Pavel Raszka a Vlkodlak 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Kuba/Documents/!%20!%20Kuba%20-%20dokumenty/Fordever%20sraz%202016/kuba@fordever.cz
kuba@fordever.cz
http://www.fordever.cz/


 
 
 
MAPKA PŘÍJEZDU OD D1: 
 

 
 

Více informací, včetně virtuálního pohledu na tábor naleznete na: 
http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko 

http://www.rekreacnistrediska.cz/virtualni-prohlidka/rekreacni-stredisko-meziricko/ 
 
 
 
 
MAPKA AREÁLU: 
 

 
 

Legenda: 
 

Chatky 2-28……4-lůžkové 
Chatky 29-57……5-lůžkové 

 

http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko
http://www.rekreacnistrediska.cz/virtualni-prohlidka/rekreacni-stredisko-meziricko/

