
 

      
WWW.FORDEVER.CZ 

KOŘENI Z KLUBU-KLUBU JSOU ZPĚT ! 
 

27. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO bude v termínu 15. – 18. SRPNA 2019 v RS MEZIŘÍČKO 
(http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko) 

 

Zdarec kamarádi! Po pauze, ve které jsme slavili 20 let klubu a přenechali uspořádání letního srazu pražské cé-í-pětce, se vracíme v plné parádě zpět.  

 

Vše zůstává při starém. S termínem ani lokalitou srazu nehýbáme a opět nasadíme osvědčenou osnovu srazu, aby se pořád něco dělo. Rozlehlý areál, 

který nám umožní uspořádání spousty aktivit je velkorysou kompenzací za skromné ubytování, které je však společně se stravováním v jídelně za 

velmi lidové ceny. 

Opět si letos si pronajímáme celé středisko a ubytování a stravování zařizuje klub. Takže rezervace chatek a objednávku stravování prosím pište na 

kuba@fordever.cz. Ceny najdete v tabulce níže a uzávěrka objednávek stravování je pátek 9.8.! Po tomto datu Vám nemůžeme zaručit, že bude 

dostatek porcí navíc, které by mohly pokrýt potřeby opozdilců. 

Registrace účastníků srazu bude probíhat průběžně, po Vašem příjezdu. Systém „najdi Kubu v chatce č.24, zaplatíš, dostaneš klíč od chatky a 

stravenky“.  

 

Také Vás musíme upozornit na skutečnost, že klub bude majiteli RS hradit kauci 8000 Kč na případně vzniklé škody. Toto opatření navazuje na loňský 

sraz, kdy cesty a povrch hřiště uvnitř areálu byly poškozeny nočními jezdci s těžkou nohou na plynu. Pokud tedy nějaká škoda vznikne, bude klub 

požadovat na viníkovi její úhradu. Svojí účastí na srazu tedy přijímáte toto riziko. Kdo se chová slušně a nedělá čurbes, nemá se čeho bát. Nestojíme 

o řešení nepříjemností, takže pokud má někdo v plánu chovat se jako neřízená střela, ať radši na sraz nejezdí. 

  

 Čtvrtek 15. srpna 2019i   
 

večer Tak jsme došli, ahoj babi. Steaky a pivo. 
  
 Pátek 16. srpna 2019i  

 

celej den Relax, voda, les. 
 

večer Večerní promítání moc pěkného dokumentu. 
 
 Sobota 17. srpna 201999 

 

dopoledne Program pro všechny – hry, soutěže a fotbálek pro smíšená družstva dětí a dospělých – nezapomeňte si přibalit vhodnou 
sportovní obuv – děti+tátové+mámy. Skákací hrad, zorbing a také pán s výbornou zmrzlinou v mnoha netradičních příchutích. 

 

kolem druhé            Vyjížďka auty do okolí, spojená s pořízením hromadné fotografie na půli cesty. 
podvečer  Čekání na večerní program si zkrátíme nějakou švandou. 
 

večer Koncert kapely The Mordors. Kluci jsou z Plzně, hrají rockabilly a už nám 2x hráli na srazu.  

 

pozdě večer Moderovaný večer s vyhlášením výsledků. 
 
 

 Neděle 18. srpna 20199 
 

dopoledne Snídaně, divadelní pohádka pro děti, balení a předání chatky a pak čau a nazdar příště! 
 

 
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 / sada 

karavan, Transit domeček, stan (bez ohledu na počet osob). Platí se jen režie sprcha/retych  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 nejpozději do 9.8. (!!!), 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, 
brzy 

zveřejníme na 

webu v 
aktualitách 

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

mailto:kuba@fordever.cz
../../../AppData/Local/Microsoft/Kuba/Documents/!%20!%20Kuba%20-%20dokumenty/Fordever%20sraz%202016/kuba@fordever.cz
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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, s podporou FCB týmu 

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

