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24. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO v termínu 18. – 21. ČERVNA 2015 v KEMPU VÝR (www.campvyr.cz) 

 

 Čtvrtek 18. června 2015i   
 

večer gril a pivo   

 Pátek 19. června 2015i  
 

podvečer sestavení klasické autodráhy ITES, vyzýváme nadšence, aby přivezli komponenty a autíčka, abychom mohli postavit co největší 
okruh. Pak dáme závod.  

večer zábavná přednáška o loňském výletu ve starých autech do Le Mans spojená s projekcí fotek a videa. 
potom akustický koncert kamarádů z kapely Shipwreck. Jsou fakt dobří. 
 

 Sobota 20. června 2015i 
 

dopoledne registrace účastníků srazu a také pro potěchu oka (prodejní) výstava kovových modelů starých vozů Ford. V případě zájmu i 
burza. Kdo chce koupit-prodat-vyměnit angličák Ford, bude mít příležitost. 

 

po siestě                  společná vyjížďka do okolí. 
 

odpoledne soutěže u vody, rodinná kýblšpricna a další fuckoviny. 
 

až se setmí vypuštění lampionů štěstí, které dostanete zdarma u registrace. 
 

první promile soutěž v karaoke. 
 

druhá promile tytróbelo mlata koc versus kořeni v póščení oblíbenéch válů.  
 

 Neděle 21. června 2015i 
 

Všechno hezké jednou končí. Jenom jitrnice má dva konce.  
 

 
SOUHRNNÉ INFORMACE: 

 

Srazovné 

 

registrace vozu 
registrace vozu – důchodci, studenti po předložení ISIC a vojáci základní služby do hodnosti četaře 

registrace vozu - pro pána, co jezdí v sobotu dopoledne „jen na otočku“ 
 

300,- Kč / vůz 
200,- Kč / vůz 

100,- 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.  

Penzion - 4-lůžkové apartmány včetně sociálního zázemí.  
K dispozici i jeden dvoulůžkový bezbariérový pokoj v přízemí. Pes do penzionu NE 

300,- Kč / lůžko noc 

320,- Kč / lůžko noc 
 

Stravování 

Výdej jídel v občerstvovacím okénku u krytého posezení. Vedle občerstvovací a smažené klasiky budou k dispozici hotová jídla a pizza v nově 

vybudované restauraci v přízemí penzionu a bude se také grilovat venku. 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. 

 

 

 
Nezapomínáme na malé účastníky srazu, budou pro ně připraveny hry a zábava, např. turnaj v kuličkách. Jako erár budou hliněnky, ale klidně si 
přivezte vlastní skleněnky a další arzenál z rozebraných ložisek. Jestli se hecnou i staří fordáli, můžou si dát špíl v nohecu.  
 
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: Kozlotom 

 



 
 
 
 
 
MAPKA: 
 

 
 

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