
NEWSLETTER – PROSINEC 2022

MEZINÁRODNÍ FICC CAMPING FESTIVAL 2023

se koná od 23. června do 1. července v nádherném

rekreační středisko ZATON (Zadar-Chorvatsko)

Okolní oblast

• Zadar – světové dědictví UNESCO

• Šiben ik –2 památky světového dědictví UNESCO

• Nin – kdysi sídlo raných chorvatských králů a vévodů

• 4 národní parky (Paklenica, ostrovy Kornati, vodopády Krka,

Plitvická jezera)

• 2 přírodní parky (Telašćica, Vranské jezero)

• Řeka Zrmanja a kaňon

Více informací:Zaton Holiday Resort v srdci toho všeho

Rallyová komise FICC si areál prohlédla na konci září a byla velmi ohromena nastavením, které na 
účastníky festivalu čeká. Všechny členské kluby a federace FICC od té doby obdržely video z místa 
konání, které mohou přeposlat svým vlastním členům, aby inspirovaly maximální počet táborníků 
k přihlášení.
Je třeba zdůraznit, že resort je navržen s velkým ohledem na rodiny.
Mezi nabízené atrakce patří aquapark, tenisové kurty, golf, minigolf, sportoviště a hřiště, 
promyšlený program výletů a bohatých akcí spolu se zábavou pro mladé a mladé. Táborníci na 
místě najdou také lékárnu, kadeřnictví, malé obchůdky a spoustu restaurací.

Valné shromáždění FICC se bude konat během festivalu v Zatonu (28. června). Proběhnou také 
slavnosti u příležitosti Světového dne kempování (29. června) a oslavíme také 90. výročí FICC.
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NINopravdu stojí za návštěvu. Nejstarší královské hlavní město Chorvatska 
a původní hlavní město leží na malém ostrově v laguně u ústí řeky Miljasic 
nedaleko prázdninového letoviska Zaton. Výhodná poloha města Nin v 
zátoce Nin má za následek bohaté nepřetržité historické záznamy sahající 
více než 3000 let. Malé vesničky Ninski Stanovi, Žerava a Poljica Brig leží o 
něco dále ve vnitrozemí v úrodné krajině, ale přesto nedaleko od 
pobřežních prázdninových letovisek Zaton a Grbe. Oba jsou požehnaní

přírodní zdroje (písečné pláže, léčivé bahno a sůl) a pyšní se řadou impozantních památek, 
svědectvích o slavné minulosti země a kulturním dědictví.
V tomto chráněném prostředí je spousta vycházek a cyklostezek, vodních sportů atd. atd.

NIN byl založen Liburniany v roce 9C př. n. l. a byl důležitým námořním přístavem pod 
římskou nadvládou (Aenona). Ve středověku se město stalo politickým, náboženským a 
kulturním centrem a v důsledku toho je nyní historicky pulzujícím městem s širokým 
kulturním dědictvím.

Mezi zajímavosti, které si nesmíte nechat ujít, patří Ninské muzeum nálezů, kostel sv. Mikuláše z 
11.- měsíce červen/červenec se můžete dozvědět vše o těžbě a výrobě soli.

Pro sportovně založené návštěvníky je k dispozici škola kiteboardingu a windsurfingu a zejména s ohledem na ty 
nejmenší - oslí farma.
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MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE od 6. 
do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO

FICC Youth Rally je každoroční akce pro mladé táborníky, kterou během Velikonoc pořádá 
země spojená s FICC. Zván je každý táborník ve věku od 14 do 30 let, který je individuálně 
nebo prostřednictvím svého sdružení připojen k FICC. Nizozemská delegace byla vybrána 
jako hostitel Rally 2023. Nizozemskou delegaci v současné době tvoří Sekce mládeže 
Nizozemského kempingového klubu (NTKC).
Naším cílem je zorganizovat aktivní a vzdělávací shromáždění s velkým zaměřením na sdílení naší 
holandské kultury se všemi účastníky. Na programu jsou kulturní prohlídky města, sportovní den a 
každý den je zakončen diskotékou a táborákem. Setkat se s lidmi z jiných zemí a zažít různé kultury 
je samozřejmost
důležitou součástí Rallye mládeže.

Dutch Youth Rally bude centrálně v Nizozemsku, kemp se nachází 40 kilometrů jižně od 
Amsterdamu. Kemp má široké otevřené prostory, spoustu hygienických zařízení a 
vyhrazené místo pro táborák. Byli bychom rádi, kdybyste tuto zprávu předali mládeži 
vašeho klubu, abychom mohli příští rok přivítat vaše mládežnické členy a nechat je zažít 
víkend plný zábavných aktivit.

Všechny aktuální informace naleznete na našich webových stránkách;https://
www.youthrally2023.nl/ Níže jsme také přidali nejdůležitější informace v tomto dopise. 
Nejaktuálnější registrační formuláře naleznete na webu.
Pokud byste nás chtěli kontaktovat osobně, můžete nám také zavolat nebo poslat e-mail;

Veškeré informace jsou na našich webových stránkách, kde si také můžete stáhnout rezervační formulář. 
https://www.youthrally2023.nl/

Kontaktovat nás můžete i osobně na níže uvedených adresách

Pošta:
Mór Grommers, předseda: 
Thijs van Laar, tajemník:

youthrally2023@gmail.com
+ 31610479606

+ 31614023323
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Thijs van Laar
Tajemník
71. FICC Youth Rally Committee 
youthrally2023@gmail.com

VÍCE INFORMACÍ
Letošní Slet mládeže se bude konat od 6čtdo 10čtdubna. Níže naleznete některé další 
podrobnosti. Nejrozsáhlejší a nejaktuálnější informace naleznete na našich webových 
stránkách:www.youthrally2023.nl . Zde také naleznete skupinový registrační formulář.

O MÍSTĚ
Adresa kempu je Voorweg 81, Hazerswoude-Dorp, Nizozemsko. Kemp je dostupný 
autobusem, autem, na kole, MHD i pěšky. Kemp je jedním z největších míst NTKC, který 
se nachází uprostřed typické holandské přírody zemědělské půdy, malých řek a 
krásných stromů.

PROGRAM (koncept)

POPLATKY RALLYE
Kromě poplatku za základní rally vám nabízíme rozšířené možnosti s extra exkurzí, jídlem a dalším 
zbožím! Máme tři různé poplatky, které se kumulují. Některé aspekty lze rezervovat jako doplňky, 
kromě poplatku za balíček. Vysvětlení naleznete v níže uvedených seznamech

Základní poplatek 65 EUR zahrnuje:

-
-
-
-
-

Čtyři noci
Jedna exkurze – Gouda
Využití kola na dva výletní dny
Velikonoční nedělní jídlo (přineste si prosím vlastní příbor) 
Sáček dobrot (základní)
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Rozšířený poplatek 140 € zahrnuje:

-
-
-
příbory)

Vše v základním poplatku:
Exkurze B – Návštěva větrných mlýnů a sýrárny
Všechna jídla během rally dnů (čtyři snídaně, tři večeře, prosím přineste si vlastní

Mimořádný poplatek 180 € – zahrnuje:

-
-
-

Vše z "Extended fee" Roaring potní 
vesta
Roaring Goodiebag (včetně kempingové vlajky, ale i více!)

Aspekty, které lze také zakoupit jako doplňky k levnějšímu poplatku

-
-
-
-

Exkurze B – 17 €
Stravování – Večeře à 15 € za večer 
Merch – Roaring pot vesta – 35 € 
Merch – Roaring Camping Flag – 6 €

NEzahrnuté v některém z poplatků:

-
-

Pomocné činnosti – cena bude ještě upřesněna
Další noci za předčasný příjezd nebo pozdní odjezd – stojí 8 za noc

Doplňkové aktivity ve čtvrtek a pondělí nejsou zahrnuty v ceně balíčku, protože jsou mimo 
rally dny. Na základě zájmu je lze rezervovat a my vám pomůžeme s nabídkou. Můžete se 
k nim přihlásit v registračních formulářích a my vás budeme kontaktovat.

94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 od 31. KVĚTNA do 10. ČERVNA
v CHEONG PYEONG /JIŽNÍ KOREA

organizoval
KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)

Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“
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NORDIC RALLY od 7. do 14. ČERVENCE 2024 v Kiuruvesi/Finsko
pod záštitou FICC

Tato rally je každoroční událostí od roku 1964, přičemž každá ze skandinávských zemí, 
Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko se střídají jako pořadatelé.
V roce 2024 je řada na Finsku, aby uspořádalo akci, která se bude shodovat s 60. výročím 
SF Caravan. Místem konání je Kiuruvesi, živé venkovské město v centru oblasti věnované 
zemědělství a lesnictví. V programu rallye proto nebudou chybět návštěvy lesů, farem, 
ochutnávka místních specialit a sázení stromů. Jakmile vyroste, jediný strom, který 
zasadíte, může nakonec absorbovat 22 liber CO2 ročně.
Původně byla Nordic Rally otevřena pouze pro členy klubů v severských zemích, ale nyní 
vítá táborníky z celého světa, pokud jsou členy klubu nebo federace FICC. Tak si uložte 
datum!

95. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2025 ve FULONG/TAIWAN
od 25. dubna do 4. května 2025.

Místem konání je Longmen Campsite ve Fulong/New Taipeh City.

Asociace kempů Čínské republiky
slaví v roce 2025 své 50. výročí

Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Poptávka po karavanech v roce 2023 je stále vysoká, ale výrobní kapacita je omezená
Je to zvláštní situace. Zákazníci se stále houfně řadí mimo prodejce karavanů a karavanů a chtějí si 
koupit rekreační vozidlo. Výrobci však jednoduše nemohou držet krok s poptávkou, protože 
nemohou získat nezbytná základní vozidla a technické komponenty pro výrobu nových rekreačních 
vozidel. Ukrajina už nemůže dodávat kabelové svazky, ani Bělorusko nemůže dodávat rámy postelí 
a okna, lednice, topení, čipy a polovodiče, to vše je už nějakou dobu nedostatkové zboží.

Vzhledem k tomu, že nadšení pro kempování ani poptávka po vozidlech pro volný čas nepolevují, potenciální zákazníci se 
potýkají s dlouhými dodacími lhůtami a v některých případech rychle rostoucími cenami.
Nedostatek základních vozů, ochabující dodavatelské řetězce a nedostatek náhradních dílů spolu s 
vysokými pořizovacími cenami po mnoha „tlustých letech“ spíše přibrzdily prodejní očekávání 
výrobců. Na trhu však dochází k určitému pohybu, protože výrobci stále více ustupují od výroby 
bohatě vybavených a drahých vozidel. Mnoho táborníků se dívá na některé z masivních nárůstů cen 
úkosem a hledá levnější alternativy. To zahrnuje poměrně mnoho nově příchozích, někteří z nich s 
mladými rodinami, kteří nechtějí utrácet obrovské sumy peněz, nebo si to skutečně nemohou 
dovolit. To je důvod, proč se střešní stany staly populárními
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které byly v minulých dobách spojovány hlavně s kombíky. Nyní je lze namontovat na běžná auta a 
SUV. Pro lidi, kteří dávají přednost přespání ve svých vozidlech, jsou určeny tzv. kempingové boxy. 
Hodí se pro vysokostranná SUV, minibusy nebo kombi.
Zdroj: CCA-Journal/A

NěmeckoV období mezi lednem a zářím 2022 bylo zaregistrováno přibližně 78 011 rekreačních 
vozidel. Je pravda, že nové registrace klesly o 13,4 % ve srovnání s předchozím rokem, ale stále byly 
výrazně nad roky před onemocněním COVID. Sektor karavanů s 21 110 jednotkami vykázal v 
letošním roce zatím mírný pokles o 2,7 %; 56 901 nově registrovaných karavanů představuje pokles 
o 17 % ve srovnání s rekordními úrovněmi v roce 2021. Odvětví trpí pomalými dodavatelskými 
řetězci materiálů a komponentů, zejména podvozků vozidel, navíc v celém sektoru je nedostatek 
pracovních sil.
Zdroj: CIVD/D

Praktické tipy i pro táborníky
Akávovarje třeba řádně udržovat, jinak pravděpodobně skončíte s plísní.
Pokud používáte kávovar každý den, doporučujeme spustit cyklus čištění jednou týdně. Nádoba na 
odpad by měla být po každém použití vyprázdněna a řádně vyčištěna a vysušena a odstraněna 
veškerá kávová sedlina, protože je živnou půdou pro plísně. Spařovací jednotka by se měla také 
pravidelně vyjímat a čistit. Totéž platí pro nádobu na vodu, kterou je třeba každý den vyprázdnit a 
vyčistit prostředkem na mytí nádobí.
Kromě problému s vodním kamenem se zde mohou hromadit škodlivé bakterie, které nejsou zrovna dobré pro vaše 
zdraví. Nemělo by se zapomínat ani na napěňovač mléka, protože zbytky mléka ukrývají a rychle šíří choroboplodné 
zárodky.

Rozmazání rtěnkylze odstranit z okraje sklenice pomocí vlhkého hadříku posypaného zrnky soli.

Dobré vědět

Mýtné v Evropě 2022

Andorra Bezcelní
Albánie Mýtné na úseku mezi Albánií a Kosovem
Belgie Tunel Liefkenshoek mezi Antverpy-Bergen op Zoen
Bosna a Hercegovina Nějaké mýtné
Bulharsko Viněta povinná
Dánsko Most Storebaelt, most Oeresund
Německo Tollfree – mýtné pro nákladní vozidla nad 7,5t
Estonsko Bezplatně a bez viněty
Francie Mýtné na většině dálnic
Irsko Hlavně bezplatně

Zpoplatnění mýtného Dublin Tunnel do 3,5 t
Itálie Mýtné na všech dálnicích
Chorvatsko Mýtné poplatky
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Lichtenštejnsko Bezplatně a bez viněty
Lucembursko Bezplatně a bez dálniční známky

Malta Tollfree kromě městského mýta pro obyvatele Valetty
Monako Bezplatně a bez viněty
Černá Hora Bezplatně kromě tunelu Sozina
Holandsko Bez poplatku kromě tunelu Westerschelde a tunelu Kil
Norsko Mýtné poplatky
Rakousko Viněty povinné na všech dálnicích a rychlostních silnicích
Polsko Mýtné na dálnicích
Slovinsko Viněta povinná
Španělsko Mýtné na dálnicích, ale ne na rychlostních silnicích
Švédsko Žádné mýtné kromě městských poplatků ve 

Stockholmu, Göteborgu a na některých mostech
Švýcarsko Viněta povinná
Česká republika Viněta povinná
Finsko Bezcelní
Velká Británie Bez poplatku kromě úseků M6
Řecko Mýtné na dálnicích
Portugalsko Mýtné na většině dálnic
Maďarsko Dálniční známky povinné na všech dálnicích
krocan Mýtné na dálnicích, tunelu Avrasya a mostech
Island Zdarma kromě tunelu Vaolaheiol
Litva Bezcelní
San Marino Bezcelní
Lotyšsko

Srbsko Mýtné poplatky
Rumunsko Viněta povinná
Rusko Mýtné pouze na některých pevných úsecích
Slovensko Viněta povinná
Ukrajina Bezplatně a bez viněty
Kypr Bezcelní

Zdroj: ARBÖ/A

Zdraví
Podle WHO v letech 2020 a 2021 trpělo v Evropě více než 17 milionů lidídlouhý covid
příznaky(LCS), jako je extrémní únava nebo svalová slabost.

Hudba pomáhá překonat úzkost:Toto jsou zjištění výzkumníků z Kanady. Pokud člověk trpí 
úzkostnou poruchou, může mu pomoci hudba i binaurální zvuková terapie. Binaurální terapie 
zvukem/beatem je akustická iluze, ke které dochází, když oběma ušima současně posloucháte dva 
tóny s mírně odlišnými frekvencemi. Je známo, že tato zvuková terapie pomáhá zlepšit symptomy 
úzkosti (spolu s léky).
Zdroj: Apotheken Umschau(D)
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Zajímavá fakta/Životní prostředí/Kultura

Austrálie:Kockatoo sírově chocholatý je v Sydney k ničemu. Naučilo se, jak sundat víko z popelnice, 
vyndat, co chce sníst, a vytvořit přitom všemocný nepořádek. Všechny pokusy odradit nebo zastavit 
ptáky byly neúspěšné. Místní obyvatelé nejsou nejlépe potěšeni, ale behaviorální vědci jsou 
potěšeni!
Zdroj: Max-Planck-Studie

Nyní je čas začít krmitvolně žijících ptáků.Budete potřebovat buď dávkovač krmiva, nebo ptačí 
budku. Nepoužívejte prosím tukové kuličky, protože ptáci si mohou plastovou síťkou zachytit nebo 
poškodit zobáky. Červeni, hnědáci, střízlíkové, kosi a špačci mají rádi měkké krmivo. Pěnkava, 
vrabci, sisky a hýli mají rádi semena a zrna. Ale mnoho ptáků je všežravec, zejména sýkorky, datli a 
brhlíci.

Chobotnicemá tři srdce, osm paží a mozek rozmístěný po celém těle. Jeho mozek tedy sídlí nejen v 
hlavě, ale rozvětvuje se a sahá až ke špičkám jeho chapadel.

Great Britain's Magic Roundabout skládající se ze šesti dopravních kruhových objezdů 
uspořádaných do kruhu Tento nejslavnější britský kruhový objezd se nachází nedaleko anglického 
města Swindon. Silniční křižovatka známá jako „Kouzelný kruhový objezd“ (pojmenovaný podle 
oblíbeného dětského televizního seriálu) se skládá z jednoho velkého centrálního kruhového objezdu 
obklopeného pěti menšími. Toto bizarní uspořádání silnice často staví motoristy před netušené výzvy. 
Každá z pěti přístupových cest vede k vnějšímu okruhu mini kruhových objezdů a motoristé se pak 
objíždějí, dokud nedorazí k východu, který potřebují. Navzdory zmatkům se ukázalo, že The Magic 
Roundabout má pozitivní trvalý vliv na celkovou dopravní situaci.
Zdroj: Freie Fahrt(A)

Mladá brazilská umělkyně Flavia Junqueiravyzdobila Gran Teatre del Lieu v Barceloně 800 
barevnými balónky, jejichž tématem je „Illusion und Imagination“. Záměrem je přenést nás zpět do 
dětství, kde se realita a fantazie překrývají.
Tato výstava/dekorace je k vidění jen pár týdnů, tedy do doby, než „vyprší“ balónky naplněné heliem.

Nejnavštěvovanější památky světa
Památník druhé světové války (Washington/USA) 4,7 milionu návštěvníků 
Památník veteránů z Vietnamu (Washington/USA) 4,7 milionu návštěvníků 
Palác Peterhof (St Petersburg/Rusko) 5,2 milionu návštěvníků
Eifel Tower (Paříž/Francie) 6,2 milionu návštěvníků Parthenon 
(Athény/Řecko) 7,2 milionu návštěvníků Tádž Mahal (Agra/Indie) 
7,5 milionu návštěvníků Koloseum (Řím/Itálie) 7,7 milionu 
návštěvníků Lincolnův památník (Washington/USA) 7,8 milionu 
návštěvníků Palác Versailles (Versailles/Francie) 8,1 milionu 
návštěvníků Zakázané město (Peking/Čína) 17 milionů návštěvníků

Zdroj: ACCAW (B)
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1. prosince – Světový den AIDS
2. prosinec – Mezinárodní den za zrušení otroctví
3. prosinec Mezinárodní den osob se zdravotním postižením
4. prosinec – Mezinárodní den bank
7. prosinec – Mezinárodní den civilního letectví
10. prosinec - Den lidských práv.
11. prosinec – Mezinárodní den hor
12. prosinec – Mezinárodní den neutrality
18. prosinec – Den arabského jazyka
18. prosinec – Mezinárodní den migrantů
20. prosinec – Mezinárodní den lidské solidarity
27. prosinec – Mezinárodní den připravenosti na epidemie

NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

POSMRTNĚ

Právě jsme se dozvěděli, že Mr.Torgeir Strommenzemřel ve svém rodném městě Moelv/Norsko 
dne 29. října 2022. Právě 8. října oslavil se svou rodinou 85. narozeniny.

Torgeir Strommen byl dlouhá léta prezidentem Norsk Caravan Club a v roce 2001 zorganizoval 
velmi úspěšnou a zajímavou mezinárodní rally FICC v Selbu v Norsku.

V rámci FICC zastával několik funkcí, mimo jiné byl členem rady, členem styčného výboru AIT/FIA/
FICC a po odchodu Bernarda Pijnappela převzal roli interního auditora, který bedlivě dohlíží na 
rozpočet a výdaje.

Byl vášnivým táborníkem/karavanistou a spolu se svou ženou Ruth se účastnil mnoha 
skandinávských a mezinárodních rally. Když byl prezidentem Norsk Caravan Club, bylo to díky 
němu, že norští táborníci přibývali a stali se populárními široko daleko.

Torgeir Strommen byl velmi sympatická postava. Byl klidný, vyrovnaný, velmi přátelský, spravedlivý, 
optimistický a vždy ochotný pomoci.
Práce ho bavila a i po odchodu do důchodu přijímal různé čestné role. Byl od přírody zvědavý, 
otevřený a vnímavý k novým myšlenkám a všemu modernímu. Jeho zdravý rozum byl takový, že 
dokázal urovnat mnoho názorových rozdílů: jeho rady byly náležitě zváženy, relevantní a často i 
přijaté.
Valné shromáždění FICC ho jako uznání za jeho služby pro federaci učinilo čestným členem.
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Torgeir byl společenský člověk a jeden z opravdových přátel FICC, kterému se dalo věřit a svěřit se 
mu, který nikdy nezklamal a vždy rozdával radost a štěstí, kamkoli přišel.

S láskou na něj vzpomínáme a vyslovujeme velké DĚKUJEME za vše, co s FICC a za FICC udělal a za 
vše, co nám předal. Ztrácíme přítele, džentlmena, a znovu říkáme DĚKUJEME za všechny ty dobré, 
srdečné a zábavné chvíle, které jsme spolu strávili ve společnosti toho druhého.

Jeho rodině posíláme hlubokou soustrast.

Torgeir Strommen na FICC Rally v Jižní Koreji

Řízení a cukrovka:ETH Zürich ve spolupráci s členem FICCACS (Automobilový klub 
Švýcarska)a Univerzitní nemocnice v Bernu realizuje výzkumný projekt s názvem 
„Protivítr“. Vyvíjejí systém včasného varování pro lidi s cukrovkou, aby byli při řízení včas 
upozorněni na pokles hladiny cukru.
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Druhý světový kongres FICC

Podruhé th (FICC), ve 
spolupráci, která se 
konala 27. a Buisson/
Massy poblíž Pa.
umístěný, obklopený 
konferencemi a setkáními

národní kemping, karavaning a autokaravaning
organizační výbor, uspořádal světový kongres v 
kongresovém centru Les Gatiens, Verrières le d 

skvěle vybavené kongresové centrum je krásně a. Má 
amfiteátr, stejně jako několik

Motto kongresu bylo „Vliv DIGITALIZACE a UDRŽITELNOSTI na kempingovou turistiku“ a spojilo 
odborníky z celého světa. Proběhly zajímavé prezentace, diskuse, workshopy a úvahy o třech 
klíčových oblastech: spotřebitelé, kempy a kempingový průmysl karavaningu a karavaningu.

Účastníci přijeli z Rakouska, Dánska, Německa, Velké Británie, Azorských ostrovů, Nizozemska, Belgie, 
Finska, Francie, Chorvatska, Polska, Portugalska, Švédska, České republiky a Tchaj-wanu.

Prezident FICC Joao Alves Pereira zahájil kongres 27. října pozdravem všech v amfiteátru a 
účastníků v Evropě a Asii, kteří byli připojeni online.
V souladu s duchem motta kongresu bylo simultánní tlumočení digitální.

Jeroen Vinkesteijn, přednášející z Breda Institute for Applied Sciences, Academy for Tourism and 
Hospitality, byl prvním hlavním řečníkem první části plenárního zasedání „Digitalizace, výhody 
sociálních a digitálních médií pro kempingovou turistiku“, který vzal publikum na fantastická cesta 
do světa umělé inteligence, avatarů a hologramů.

Představil ho Jorian Keij, obchodní manažer a digitální nomád Campercontact NL.
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Dr. Xavier Font, profesor marketingu udržitelného rozvoje na University of Surrey, následoval 
otázku: „Co znamená udržitelnost pro dnešní spotřebitele?“ Představil ho Gerben Hardeman, 
specialista na management a spolupráci v cestovním a turistickém sektoru. Dr. Font hovořil o 
chování táborníků v kempech ao kempech jako místech, kde lidé mění své každodenní návyky, 
chovají se jinak, a své myšlenky ilustroval na názorných příkladech. Dalším důležitým tématem byla 
mimosezóna a jak na podzim a v zimě přilákat další cílové skupiny na místní úrovni různými druhy 
aktivit.

Zdůraznil, že je důležité oslovit všech pět smyslů spotřebitelů/karavanů a vysvětlil, že kempování a 
karavaning byly vždy multismyslovou činností. Estetické cítění, barva a světlo přispívají především k 
tomu, aby byl člověk celkově vnímavější, vnímavější, citlivější.

Uvedl řadu nápadných příkladů, jak lze přilákat táborníky prostřednictvím malých udržitelných 
aktivit v přírodě, umění nebo kulturních akcí, které zahrnují místní komunitu, a tím je povzbudit, aby 
se znovu vrátili.

Během odpoledne Gérard Couté a Nicolas Dayot diskutovali o tom, jak se kempy ve Francii 
vypořádaly s pandemií a přizpůsobily se jí.
Mezitím se rezervace začaly zvyšovat, ale v roce 2022 došlo v odvětví služeb k 20 až 25% nedostatku 
personálu.
Diskutovalo se také o tom, jak se musí kempy přizpůsobit dopadu změny klimatu, jedním příkladem 
je stoupající hladina vody, která je již patrná.
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Kontaktní ředitel NKC a NKC Camper Stan Stolwerk představil následující workshopy a 
semináře.

Digitalizační workshop:
Pod heslem „Kde se kreativita snoubí s digitálem“ představil Jeroen Vinkesteijn mimo jiné digitální 
karavan za fiktivní částku 25 000 eur. Účastníci kongresu mohli vyjádřit své připomínky k tomu, co 
udělali z tohoto digitálního rekreačního vozidla prostřednictvím aplikace mentimetr.

Jorian Keij a Lars Smit z Campercontact poskytli přehled o používání rezervačních platforem a 
aplikací v sektoru kempování a karavaningu a zapojili publikum do kvízu, který připravili.

Ivan Dvorski z chorvatské agentury 404 hovořil o marketingových kanálech a vysvětlil, jak lze 
úspěšně využít digitální kanály pro reklamní účely.

Workshop udržitelnosti:
Dr. Xavier Font dal pět výhod designu, marketingu a komunikace z hlediska autenticity a udržitelnosti. 
Zdůraznil účinek empatie a emocí při jednání se zákazníky a uvedl různé příklady, které ilustrují, jak jsou 
zákaznické služby poskytovány přátelským a upřímným způsobem, s humorem a obětavostí přispívají k 
dobrým vztahům, které nakonec vedou ke spokojenosti zákazníků.

Finn Bolding Thomsen, ředitel Green Key, hovořil o udržitelnosti v kempech a ilustroval, jak lze 
implementovat metody orientované na řešení, které lidem umožní dosáhnout světa šetrnějšího k 
životnímu prostředí.
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Henk Meiborg ze společnosti CutPower AG, která má desítky let zkušeností s e-mobilitou, hovořil o 
nových výzvách a hrozbách v přechodu na energetiku a mobilitu. Zmínil potřeby turistů, kteří cestují 
v elektromobilech, a poskytl náhled na místní dostupnost dobíjecích stanic, kapacitu a investice.

Stan Stolwerk krátce shrnul jednání prvního dne a poděkoval všem, kteří se zúčastnili.

Páteční dopoledne začalo plenárním zasedáním. Stan Stolwerk se zeptal Ramona van Reinea z ACSI a 
Tomase Mehlmauera z ÖCC, jak se jejich organizace vyrovnaly s pandemií.
Vyprávěly se příběhy o snižování počtu zaměstnanců, práci z domova a velkolepé repatriační 
operaci holandských táborníků, kteří byli na cestě do Maroka ve svých karavanech a karavanech. 
Publikum bylo dotázáno, kam poprvé cestovali po pandemii a kam plánují jet dál. jejich další 
prázdniny. Dospělo se k závěru, že rok 2022 zaznamenal vzestupný trend a že v roce 2023 mohli 
očekávat úspěšný rok dopředu, že pandemie byla náročná jak profesionálně, tak osobně s lidmi, 
kteří čelili novým úrovním stresu, ale že s sebou také přinesla projevy solidarity a vyzval k tvořivosti 
a představivosti při řešení bezprecedentních problémů.

15/18



Prezentace prezidenta Pereiry byla na téma „Nový průmysl“, jak si průmysl vedl během pandemie, 
jak ukazuje video Jerko Sladoljev, manažer Top Camping, Chorvatsko. Jerko Sladoljev, hovořil o 
vývoji kempování tváří v tvář nejistotě. V mnoha zemích, zejména v Německu, se počet registrací 
karavanů, karavanů atd. během pandemie výrazně zvýšil, ale infrastruktura a počet dostupných 
kempů a hřišť nedržely krok s tímto raketovým vzestupem.

Také se objevil nový typ karavanu a bohužel ne každý dodržoval pravidla. Pan Sladoljev apeloval na 
kluby a federace, aby dělaly svou práci a „vychovávali“ táborníky.

Na závěr kongresu prezident FICC Pereira poděkoval všem účastníkům, pomocníkům, tlumočníkům 
a technikům za jejich tvrdou práci a prohlásil druhý světový kongres FICC za uzavřený.
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VÝSTAVY

Rakousko: Ferien Messe Wien od 16. do 19. března 2023, ve Vídni 
Urlaub & Camping od 31. března do 2. dubna 2023, ve Welsu Belgie:
Salon des vacances od 2. do 5. února 2023, v Bruselu Mobicar od

Kanada:Toronto Spring Camping & RV Show od 2. do 5. března 2023 v Torontu Čína:Mezinárodní 
výstava outdoorových sportů a sportovního zboží od 27. do 9. března 2023 v Šanghaji

Česká republika:
Dánsko:Camping Aalborg od 13. do 15. ledna 2023 v Aalborgu 
Finsko:Karavana od 20. do 22. ledna 2023 v Helsinkách
Francie:Salon Mondial du Tourisme od 17. do 20. března 2023 v Paříži 
Salon des vehicules de loisir od 7. do 15. října 2023 v Paříži
Salon du camping car od 7. do 15. října 2023 ve Villepinte (nedaleko Paříže) 
Německo:ABF Caravan & Camping od 1. do 5. února 2023, v Hannover 
Reise & Camping od 22. do 26. února 2023, v Essenu
ITB od 10. do 12. března 2023 v Berlíně
Camping & Caravaning Rostock od 17. do 19. března 2023, v Rostock 
Caravan Salon od 26. srpna do 3. září 2023, v Düsseldorfu
Velká Británie:Caravan & Motorhome Show od 12. do 15. ledna 2023, v Manchesteru 
Caravan Camping and Motorhome Show od 21. do 26. února 2023, v Birminghamu 
Scottish Caravan Motorhome & Holiday Show 2. – 5. února 2023, v Glasgow Maďarsko: 
Caravan Salon v únoru 2023 v Budapešti Itálie:Salone del Camper od 9. do 17. září 
2023 v Parmě Holandsko:Caravana od 25. do 29. ledna 2023, v Leeuwarden Kampeer 
& Caravan Jaarbeurs Fair od 4. do 8. října 2023. v Utrechtu Portugalsko:

Španělsko:FITUR od 18. do 22. ledna 2023, v Madrid 
Expocampu od 18. do 20. března 2023, v Avilés
Fine Salon Int. du tourisme ve dnech 1. a 2. března 2023 ve Valladolidu 
B-Travel od 10. do 12. března 2023 v Barceloně
Caravaning od 7. do 15. října 2023 v Barceloně Glamping od 7. do 15. 
října 2023 v Barceloně Švýcarsko:Ferienmesse Bern od 12. do 15. 
ledna 2023, v Bernu OCA od 20. do 22. ledna 2023, v St.Gallen

Fespo od 2. do 5. února 2023 v Zürich 
Camping Days od 24. do 16. března v Luzernu
Krocan:Camping & Caravaning Istanbul od 8. do 12. března 2023 v Istanbulu 
USA:RV Show plánovaná na leden 2023, v Pittsburghu Boston RV & Camping 
Expo 13. až 16. ledna 2023, v Bostonu

Změna vyhrazena
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Přejeme vám všem reflexní předvánoční čas, veselé Vánoce,

a šťastný nový rok. Ať se těšíte pevnému zdraví a klidu

po celý rok 2023 a najděte sílu a energii do nového

výzvy, které před námi leží.
Sekretariát FICC
rue Belliard 20, bte 15 
B-1040 Brusel/Belgie Tel: 
00.32 2 513.87 82 Fax: 
00.32 2 513 87 83 E-mail: 
info@ficc.org
Webová stránka :www.ficc.org
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