
 

 
                                 
 
 
              
 

 
 

 

 

26. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO bude v termínu 17. – 20. SRPNA 2017 v RS MEZIŘÍČKO  

A je to tady, přátelé. Jednou na jaře roku 1997 se potkalo několik Cortin a dva supersporty Capri, aby společně projeli a protroubili Brno. Někdo i v zatáčce 

protočil odlehčené zadní kolo. Byla na nás radost pohledět, lidé nadšeně mávali z chodníků. Nevadil věkový rozdíl 60 a více let mezi organizátory  

a účastníky, nevadil technický stav vozidel. Nadšení nás spojilo v jednu fordí hromadu a všem bylo jasné,  

že se právě stalo něco velkého, že život již nikdy nebude takový, jako byl předtím.  

Tak vznikl FCB, jehož dvacetiny letos s námi prostě musíte oslavit! 
 

Místem oslavy bude jako loni pionýrák v Meziříčku. Opět si pronajímáme celé RS, spoléháme na Vás, že se nás sjede hojnost při takto významné 

události. Pozor dárek!! Mrožák či klobása, zvonáče a korále, paruky a vypasované bundičky – máte ještě čas na svůj srazový outfit. 

Letos si dejte záležet na svém vzhledu a nebudete litovat – každý ve srazovém oblečení dostane dárek! Snažíme se oslovit a pozvat 

kamarády a bývalé členy realizačního týmu, abychom je pokárali za vozy, ve kterých jezdí dnes. Chystáme drobnou audiovizuální retrospektivu na 

páteční večer. V sobotu potom, v duchu budoucího fungování společně s Pražáky, se těšíme na vyjížďku pod taktovkou klubu CI5. Odpolední program 

pro děcka a dospělé u vody to jistí. Sobotní večer následně zakončíme velkým koncertem, vyhlášením výsledků soutěží a pokud donesete rachejtli, bude 

i ohňostroj. Důležité upozornění – ubytování a objednávku jídel do jídelny zařizuje klub. Proto potřebujeme vědět dopředu, kde budete 

bydlet a co budete jíst, už to znáte z loňska. Rezervace chatek a objednávku stravování prosím pište na kuba@fordever.cz. 

   

hned po příjezdu Registrace účastníků srazu, platba ubytování a stravování – najdi Kubu v chatce č.24. 
 

 

 Čtvrtek 17. srpna 2017i   
 

večer Zdarec a gril a pivo. 
 
 

 Pátek 18. srpna 2017i  
 

večer FCB stage – komentované promítání toho nejlepšího z minulosti klubu 
 
 

 Sobota 19. srpna 2017i 
 

dopoledne U stánku – prodej upomínkových triček a výročních předmětů 
 

kolem jedné U rybníka – výroční gruppen foto pod taktovkou maskota Taze  
 

kolem druhé Na hřišti – vyjížďka auty do okolí u příležitosti oslavy výročí 20.járů FCB 
 

odpoledne U rybníka – výroční program pro děti a výroční odpolední wasr soutěže s Boratem 
 

v podvečer Na hřišti – Radim Č.H. Koráb a jeho výroční pohádka pro děti 
 

kolem osmé FCB stage – výroční koncert dvacetiletých sličných jinochů z kapely Snap Call 
 

kolem desáté FCB stage – výroční vyhlášení výsledků srazu kluků zklubuzklubu 
 

potom  FCB stage – rockabillycore výroční špunt od Fords From Heaven 
 

nakonec  FCB stage – výroční karaoke 
 
 
 

 Neděle 20. srpna 2017i 
 

Hakl krén a pila dom. Pozor – chatky musí být vyklizeny nejpozději do 10:00 hod.z důvodu příjezdu dalších hostů. 

 
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", výkonnější než loni, s nabídkou alko/nealko nápojů a drobného 
občerstvení 

  

Na Vaši účast se těší realizační tým Fordever Clubu Brno. Změny a doplňující informace naleznete včas na klubovém webu www.fordever.cz a fejsbuku.  
 

Šéf výročního srazu: Kája Kostroň  

FCB tým: Kuba Kouřil, TAZ, Marty Chamonix, Peťa Míček, Vlastík Kohoutek, Kozlotom, Pavel Raszka, Vlkodlak, Pavel Císař a Kloubci 

  

mailto: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 

 

FCB STAGE 

U RYBNÍKA 

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

