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Vše tone v snách a život kolem ztich, 

jen dole v tmách kol ohně slyšet smích.  

Tam srdce fordaře spokojeně zabuší, 

FCB má sraz – to všechny chmury přehluší! 

 

(Vlajka vzhůru letí – hymna táborových ohňů, volně dotvořeno) 

 

28. POTLACH FORDEVER CLUBU BRNO bude v termínu 19. – 22. SRPNA 2021 v RS MORAVEC 
(http://www. http://www.ubytovani-moravec.cz) 

 

 

 

 

 

Hola osado! 

Je nejvyšší čas začít balit usárnu, celtu a žracák a vydat se na štreku mezi staré kamarády, kteří se třetí víkend v srpnu sejdou na potlachu u 

táborového ohně.  

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, mění se nejen lokalita srazu, ale také tématika vracející se do dob trampování, kdy se hudba a zpěv od táboráku nesly 

údolím řeky, ve které se zrcadlil měsíc. Takže místo sobotního řimbuchu kapely letos volíme nedvědovskou pohodičku, do které bychom chtěli aktivně 

vtáhnout i ostatní, co si chtějí taky „zabékat“. 

 

Ubytování a stravování opět zařizuje klub, takže rezervace chatek a objednávku stravování prosím pište na kuba@fordever.cz. V aktualitách na webu 

bude zobrazena dostupnost volných chatek. Zelená chatička je volná, červená již obsazená. Ceny najdete v tabulce na druhé straně a uzávěrka 

objednávek stravování je čtvrtek 12.8.! Kdo to opomene, bude pískat kudlu.  

 

Registrace účastníků srazu bude probíhat průběžně, po Vašem příjezdu. Výdej klíčů a stravenek ve velké chatce u Kuby. 

 

Upozornění: zatím nikdo z nás netuší, jaká budou v srpnu panovat vládní protiepidemická opatření pro akce s účastí více osob. Pokud bude 

podmínkou mít u sebe jakékoliv potvrzení pro případnou kontrolu ze strany příslušných orgánů, svojí účastí na srazu za toto přebíráte svoji plnou 

zodpovědnost. Nikdo z organizátorů nemá ke kontrolám oprávnění.  

 

Program: 

 

 Čtvrtek 19. srpna 2021i   
 

večer Setkání skalních fanoušků, kteří už nemohli dospat.  
  
 Pátek 20. srpna 2021i  

 

celej den Relax, zevlování mezi kárama, koupání v rybníku Piknusek - hned u vjezdu do areálu je pláž. 
 
 

večer První táborák a tradiční páteční kino. 
 
 Sobota 21. srpna 202199 

 

dopoledne Program pro děti a dospělé plný soutěží, prodej triček.  
 
kolem druhé            Vyjížďka auty do okolí se zastávkou na hudební produkci posádek: 

• doma si nacvičte trampskou nebo country písničku, tu pak jako posádka předvedete na stanovišti. 
• body dáváme za zpěv, použití hudebních nástrojů i stylové oblečení (kovbojové, indiáni, trampové a další sebranka). 
• součet bodů z dopoledních soutěží a odpoledního vystoupení zajistí nejlepší celkové umístění.  

 
večer Druhej táborák, hrajeme a zpíváme, letos ale bez napětí v síti. Přidejte se k nám-pokud umíte hrábnout do strun nebo 

rozezvučet tamburínu, vezměte nástroj s sebou a nacvičte si tyto songy k ohni: 
 

• Rosa na kolejích 
• Rovnou, tady rovnou 
• John Hardy 
• Okoř 
• Lojza a Líza 
• Růže z Texasu 
… a čekáme na další návrhy přímo u ohně 
 

pozdě večer Večer s moderátorem, vyhlášení výsledků soutěží a nejlepšího kostýmu v kategoriích Indián/ka srazu, Mexičan/ka srazu, 
Kovboj/ka srazu a pro ty s parukou Sam Hawkens srazu. 

 
 

 Neděle 22. srpna 20219 
 

dopoledne Snídaně, hašení doutnajícího táboráku obloukem a hajdy domů. 
 
 
 
 

mailto:kuba@fordever.cz


 
 
SOUHRNNÉ INFORMACE: 
 

Srazovné 

registrace vozu  200,- Kč / vůz 

registrace vozu – důchodci, studenti po předložení ISIC a váleční veteráni  100,- 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. 
POZOR ! Majitel areálu ČP nepovoluje stany, snažte se prosím v maximální míře obsadit chatky a pokoje v budově. 

lůžko v malé chatce (2-lůžková/4-lůžková)  100,- Kč / noc 

lůžko ve velké chatce (5-lůžková, sociální zázemí v chatě)  260,- Kč / noc 

lůžko na pokoji / v apartmánu – hlavní budova  365,- Kč / noc 

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

Transit domeček, bez ohledu na počet osob  100,- Kč / noc 

žeton na sprchu    10,- Kč / kus 

Stravování 

 
V RS není klasická hospoda s jídelním lístkem, pouze jídelna, kde bude výdej jídel oproti stravenkám, které bude prodávat klub. 

Sestavené menu uveřejníme včas na webových stránkách. První výdej bude páteční snídaně. Stravování je nutné objednat 
nejpozději do 12.8. (!!!), na mail kuba@fordever.cz. Určitě bude více porcí v záloze (ale na to se nespoléhejte a posílejte 

objednávky), v malé hospodě bude taky něco k snědku, případně se dá vyjet za jídlem do okolí. 
  

snídaně formou švédských stolů                                                                                   (dospělá/dětská porce)  90,- / 60,- Kč 

oběd                                                                                                                         (dospělá/dětská porce) 145,- / 90,- Kč 

večeře                                                                                                                       (dospělá/dětská porce) 130,- / 80,- Kč 

Pitný režim uprostřed tábora je hospoda s výčepem pivo/limo. Jídlo a další pochutiny budou k dispozici. 

  
 
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 a hráč na banjo: Pavel Císař, s podporou FCB týmu 

 
MAPKA AREÁLU: 

 
Legenda: 

 
Chatky / velké chaty 
 
Chatky 1-10 2-lůžkové 
Chatky 11-19 4-lůžkové*     
Chatky 21-30 2-lůžkové  
 
*4-lůžkové jsou bez zásuvek – vezměte si prodlužky! 
 
 
Velké chaty 2-12 5-lůžkové  
 
 
Hlavní Budova 
 
Pokoj 1-10 2-lůžkové 
Apartmán A 3-lůžkový 
Apartmán B 2+2 lůžkový (manželská postel) 
 

 
 
 
 

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST ZJISTÍTE V AKTUALITÁCH 
NA WWW.FORDEVER.CZ 

 
ČERVENÁ = OBSAZENO / ZELENÁ = VOLNO 
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