
NEWSLETTER – LEDEN 2023

FICC WORLD CAMPING FESTIVAL 2023 se koná od 

23. června do 1. července v nádherné

rekreační středisko ZATON (Zadar-Chorvatsko)

Zadar (italsky Zara, francouzsky Jadres) je přístavní a přímořské město s přibližně 75 000 obyvateli. 
Město, kdysi katolické biskupství, se nachází v severní Dalmácii.
Svatý Simeon. Univerzita v Zadaru založila svou filozofickou fakultu v roce 1956.
Historie města sahá více než 3000 let; bylo pod nadvládou Benátek v roce 1202 a znovu v roce 1409, bylo 
pod Rakouskem v roce 1797, součástí Itálie v roce 1920 a Jugoslávie v roce 1946. Dnes je Chorvatsko 
samostatným státem a od 1. ledna 2023 je členem Schengenu a eurozóny. Zadar má bohaté historické a 
kulturní dědictví a jeho opevnění a městské brány jsou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Souostroví Zadar má 300 ostrovů a jeho ekonomika je založena na rybolovu a námořních činnostech. 
Jeho mírné klima podporuje pěstování ovoce a zeleniny, zejména na ostrovech Ugljan, Pašman a kolem 
Vranského jezera.
Cestovní ruch se od svých skromných začátků v roce 1879 skutečně rozběhl a nyní existuje řada 
vynikajících kempů a spousta hotelů a penzionů.

Jeho patronem je sv

Existuje mnoho kostelů, které stojí za to navštívit, spolu s prvky moderního umění, jako jsou Mořské 
varhany a památka Pozdrav Suncu (Pozdrav slunci/Il Saluto al Sole/Gruss an die Sonne) – obojí od 
umělce Nicoly Basic.

1/14

Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Mezi další zajímavé památky v okolí patří Šibenik, Biograd, Primošten a několik národních parků 
(Paklenica, Krka, Kornati).

Zadar má nemocnici (ulice Petrica 5),   řadu lékařů a lékárníků, poštu, bankomaty a banky.

Město nezklame nadšené nakupující a nabízí řadu velkých supermarketů, nákupních center, galerií, 
malých obchodů a týdenního trhu.
Zadar má dobře organizovaný systém veřejné dopravy a po městě i vzdálenějším okolí se můžete dostat místní 
autobusovou dopravou.
V Zadaru není parkování zdarma a parkování podél starých městských hradeb je 
obtížné. Lodě taxi jezdí sem a tam mezi starým městem a novým městem.
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Most Pelješacbyla otevřena loni v červenci. Tento víceproudý most spojuje jih Chorvatska 
se zbytkem země a poskytuje lepší spojení mezi Dubrovníkem a poloostrovem Pelješac. 
Překlenuje zátoku Mali Ston, čímž spojuje oblast Dubrovnik-Neretva se zbytkem 
Chorvatska.
Tento architektonicky působivý most je 2,4 km dlouhý, 21 m široký a 55 m vysoký a skládá se ze 
čtyřproudé dálnice s jedním jízdním pruhem a jedním zastavovacím pruhem v každém směru. Kromě 
toho existuje projekt výstavby 7,9 km dlouhého obchvatu kolem Stonu se dvěma tunely, mostem, 
viaduktem a vlásenkovou zatáčkou.
Zdroj: Reise (DCC-D)

PROVOZNÍ PROGRAM

FICC World Camping Festival 2023.

23.06. – 01.07.
Rezervační poplatek na Mezinárodní festival kempů je:

140,00 EURza dospělou osobu na jednom hřišti (turistická daň navíc: 1,33 EUR za osobu/den) 168,00 EURza 
hřiště s jedním účastníkem (turistická taxa navíc: 1,33 EUR na osobu/den) 70,00 EURza teenagera od 12 do 17 
let v doprovodu minimálně 2 dospělých osob (turistická taxa navíc) 0,67 EUR za dospívajícího/den (tj. polovina 
částky daně pro dospělé)
Děti do 12 let: bez poplatku. Děti neplatí pobytovou taxu.

Turistické daně placené účastníky Festivalu vedení Zatonu jsou předány příslušnému místnímu 
vládnímu úřadu.
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Účastníci festivalu, kteří si pronajmou mobilní dům nebo byt, získají 15% slevu ze zveřejněných cen 
pronájmu pro rok 2023.

Pátek - 23.06.

Příjezd a registrace účastníků festivalu 

Sobota - 24.06.

1. Exkurze do NIN (bez poplatku)

2. Večerní zábava @Kalelarga 4

• 21:00 – 23:00

• Živá hudební kapela

Neděle - 25.06.

EXKURZE (VOLITELNÉ)

• Půl dne (pravděpodobně do Zadaru)

• Cena: bude upřesněna

1.PRŮVOD NÁRODŮ

19:00: 30minutový průvod zúčastněných zemí v národních krojích prázdninovým komplexem a poté

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ v Kalelarga 4

• 20:00–21:00

2.WELCOME PARTY v Kalelarga 4

• 21:00 – 23:00

• Živá hudební kapela

• Welcome drink v ceně

Pondělí 26.06.

1.EXKURZE (VOLITELNÉ)

• Celodenní výlet do Day (národní park Krka – pravděpodobně)

• Cena bude oznámena

4/14



2.DALMATINSKÁ NOC v Kalelarga 4

• 21:00 – 23:00

• Živá hudba Klapa Leut

• Dalmatské jídlo

úterý 27.06.

1.VÝLET LODĚ (VOLITELNÉ)

• Národní park Kornati

• Cena bude oznámena

2.ŽIVÁ HUDBA @Kalelarga 4

• 21:00 – 23:00

Středa 28.06.

FICC ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA v Disco Clubu „Saturnus“ EXKURZE 

(VOLITELNĚ)

Celodenní výlet (Dugi otok – pravděpodobně) Cena bude oznámena 

21:00 – 23:00

Živá hudba v Kalelarga 4

Čtvrtek 29.06.

SLAVNOSTI A OSLAVY K SVĚTOVÉMU DNI TÁBOROVÁNÍ A 90. VÝROČÍ FICC

• NAFUKOVACÍ INSTALACE

• Pro děti

• Denní události

1. RODINNÉ HRY

• Lov na mrchožrouty

• Hrady z písku
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2. FOTO TISÍCILETÍ

3. VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ v amfiteátru

• Show Zatońs Got Talent

Pátek 30.06.

20:00 – 21:00 SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST v Kalelarga 

4 21:00 – 23:00 PÁRTY NA ROZLOUČENÍ v Kalelarga 4 Živá 

hudební kapela

Sobota 01.07.

Odjezd a odjezd účastníků festivalu

Stav: 20.12.2022

RALLY MLÁDEŽE
od 6. do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO

Veškeré informace jsou na našich webových stránkách, kde si také můžete stáhnout rezervační formulář. 

https://www.youthrally2023.nl/
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Kontaktovat nás můžete i osobně na níže uvedených adresách

Pošta:

Mór Grommers, předseda: 
Thijs van Laar, tajemník:

youthrally2023@gmail.com
+ 31610479606
+ 31614023323

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

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“

NORDIC RALLY od 7. do 14. ČERVENCE 2024 v Kiuruves/Finsko
pod záštitou FICC

Nordisk Camping Radet pořádá severské rallye již od roku 1964, kde se střídají Švédsko, Finsko, 
Norsko a Dánsko.
Nordic Rally 2024 se kryje s 60. výročím SF Caravan ry. SF Caravan by ráda zapojila další členy FICC z 
celého světa do této akce, která se bude konat v krásné zalesněné oblasti kolem Kiuruvesi.

Program bude zahrnovat poznávání místní gastronomie, návštěvu farem a dalších zemědělských 
aktivit a dokonce budete mít příležitost zasadit strom nebo dva, to vše se zapojením místních lidí a 
skupin. Další podrobnosti později.
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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

Pravidla kempování pro karavany a karavanyse může od jednoho značně lišit
země do jiné:

Francie: Od začátku roku 2021 musí všechna vozidla nad 3,5 tuny (včetně karavanů) mít tři 
speciální nálepky „mrtvý úhel/mrtvý úhel“ na straně řidiče a spolujezdce a také na přívěsu, aby 
varovaly chodce a cyklisty před nebezpečnými mrtvými vozidly. úhly.
Španělsko:Outfity a (motor)karavany delší než 12 m musí mít žlutou značku s červeným okrajem, tj. buď jednu 
velkou ceduli (130 cm x 25 cm) nebo dvě malé cedule (každá 50 cm x 25 cm).
Itálie:Na všech vyčnívajících nákladech je vyžadován standardizovaný červeno-bíle šrafovaný výstražný štítek. 
Je-li nákladem pokryta celková šířka vozidla, musí mít oba boční rohy samostatné značky. Španělsko má stejné 
nařízení.
Dánsko/Nizozemsko: Je výslovně zakázáno přenocovat v karavanu nebo karavanu mimo kemp.

Přenocování na veřejné komunikaci je tolerováno v nouzové situaci vRakousko, Švýcarsko, Itálie a 
Francie.
To je však obecně povolenoNorsko a Švédsko.
Zdroj: Camping(DCC/D)

Holandsko: 60,6 % táborníků své karavany v zimních měsících vůbec nepoužívá. 9 % tráví zimu ve 
svém karavanu a 2,4 % bydlí ve svém po celý rok.
Zdroj: NKC/NL

Praktické tipy – i pro táborníky

Colaodstraňuje nejen rezavé skvrny ze zahradního nářadí a nářadí, ale také mechové skvrny a 
vápenné usazeniny z květináčů (cachepot).

Buďte opatrní při cestách do zahraničí: Pokud cestujete v soukromém autě, karavanu nebo karavanu a 
máte s sebou zvláštní pick-me-up nebo prášky proti bolesti, uvědomte si, že vás mohou považovat za 
drogového dealera a některé země mohou být v takové situaci docela nemilosrdné vzniknout. Pokud trpíte 
nějakou nemocí a potřebujete je, ujistěte se, že máte s sebou vícejazyčný lékařský předpis.
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SMÍŠENÝ

Provoz

Francie:ThePrůchod du Goisna atlantickém pobřeží západní Francie spojuje pevninu Francie s Ile 
de Noirmoutier. Je doslova v moři, ale nabízí omezený přístup v závislosti na harmonogramu přílivu 
a odlivu. Při odlivu tento neobvyklý průchod nabízí rychlou cestu přes ostrov, ale při přílivu zcela 
mizí pod vodou.
Zdroj: Freie Fahrt/A

Zdraví
Pokud jste diabetik (nebo si možná neuvědomujete, že jste) a máte některý z následujících příznaků 
hypoglykémie při řízení, riskujete nehodu:
° potíže se soustředěním ° 
dvojité vidění
° pocení nebo návaly horka ° náhlý 
nástup extrémní únavy ° akutní hlad

° bolest hlavy a bušení srdce ° 
třes, pocit slabosti
° těžký jazyk, nezřetelná řeč, necitlivost ve rtech ° 
lehce zmatený

Vědci z ETH Zurich a univerzitní nemocnice v Bernu vytvořili systém včasného varování, který na tyto 
příznaky reaguje. Nová vozidla byla vybavena senzory, které měří pohyb ve volantu. Kamery 
zabudované do palubní desky (přístrojové desky) dokážou měřit oční aktivitu a polohu hlavy z 
několika pevných bodů a určit, zda je u řidiče patrný jeden nebo více z výše uvedených příznaků. 
Pokud je pohyb očí příliš pomalý nebo příliš rychlý, pokud se hlava nakloní nebo změní velikost 
zornic, mohou kamery tyto změny změřit a na základě uložených dat zjistit, zda nedochází k 
potenciálnímu poklesu hladiny cukru v krvi. Systém včasného varování spustí alarm, který musí řidič 
potvrdit.
Zajímavý projekt.
Je všeobecně známo, že švýcarské zákony říkají, že diabetici, u kterých je nízké riziko hypoglykémie, 
musí mít vždy u sebe sacharidy (glukózu, pomerančový džus, normální kolu) a glukometr.

Kromě toho, že si vezmou tuto pohotovostní sadu, je nezbytné, aby si lidé se zvýšeným nebo velmi vysokým rizikem 
zkontrolovali hladinu cukru v krvi před tím, než vyrazí, stejně jako během dlouhých cest.
Jízda s méně než 5 milimoly (mmol/l) je přísně zakázána.
Zdroj: Auto ACS/CH

Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura
Umístění malého ptačího stolku nebo ptačího krmítka na zahradu nebo na balkón nám 
pomůževolně žijících ptákůpřežít zimu. Mělo by být dobře chráněno a mimo nebezpečí. Je 
dobré vyndat malé množství potravin a pravidelně je doplňovat, aby nezvlhly a nezkazily se.
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Ptáci milují slunečnicová semínka, ovesné vločky, otruby, arašídové máslo a „třešničkou na dortu“ (ne 
doslova!!) by pro ně byli mouční červi!

The Horror Show (šílená historie o moderní Británii)se koná v Somerset House v Londýně od 27. října 
do 19. února 2023. Je zde více než 200 uměleckých děl, včetně některých od Anguse Fairhursta a Gavina 
Turka. Typický britský smysl pro humor zaručen!

"First World Hotel" v provincii Pahang, Malajsie, jenejvětší hotel světas 7 351 pokoji. Hotel 
pojme 6 000 hostů denně, což vychází na několik milionů ročně! Vlastní ji mezinárodní řetězec 
Marriot a poprvé spatřila světlo světa v roce 2002.

Londýn:Vánoční strom na Trafalgar Square, který je přes 25 metrů vysoký a skládá se z více než 
jedné jedle, je darem z Norska. Od roku 1947 se zavádí vždy první úterý v prosinci jako svědectví o 
vděčnosti norského lidu za podporu Velké Británie během druhé světové války.

Zdraví je největší dar, spokojenost největší bohatství, věrnost nejlepší vztah Buddha

Ich wünsche Dir zemře
Ich

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

125 Years ACS (Automobil Club der Schweiz/Automobile Club de Suisse)

Švýcarský automotoklub je sdružení založené v duchu švýcarského občanského zákoníku.

Klub byl založen v Ženevě na podzim roku 1898. Téměř všichni jeho zakládající členové 
pocházeli z Romandy, francouzsky mluvící části země, ale pomalu a jistě se objevovaly 
oddíly i mimo Ženevu v Basileji, Curychu a kantonu Vaud.
V roce 1923 již existovalo 20 sekcí ACS se 4 700 členy a z inventáře vozidel 23 000 tak bylo členy ACS 
20 % motoristů.
Od samého počátku byla ACS úzce spojena s motoristickým sportem a konalo se mnoho motoristických akcí, jako 
jsou zkoušky spolehlivosti, honičky s balónem, Concours auto-hippique a výlety na dlouhé vzdálenosti do 
Burgundska nebo Dolomit.
V roce 1928, po „Coupe des Alpes“ (Alpský pohár), který prošel řadou průsmyků, ACS zřídila stanice 
první pomoci, nouzové telefony ACS a vodárenská místa.
pomoc zajistila, aby se motoristé mohli volně pohybovat mezi zeměmi.
V současné době má klub 19 sekcí, které jsou právně zřízeny a registrovány. členy s různými 
možnostmi pojištění a také pořádá tzv. „Drive Events“. pozornost je věnována legislativě silničního 
provozu a problémy spojené s bezpečností provozu na otevřené silnici jsou jedním z hlavních zájmů 
ACS.
ACS je zakládajícím členem FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) a od 90. let je členem 
FICC a nabízí CCI svým členům v kempu.

Hraniční přechod

Poskytuje své
Speciální
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Technická cena DCC 2022šel do GOL za svou kyvadlovou technologii v senzorech nárazu. Byl představen 
na veletrhu cestovního ruchu a karavaningu v Lipsku.
Toto bezpečnostní zařízení se skládá z nárazového senzoru s kyvadlovou technikou pro plynová zařízení, 
která fungují za jízdy.
Kyvadlo udržuje pružinovou ucpávkovou jednotku otevřenou, což umožňuje plynu volně proudit, což umožňuje, aby 
ohřev plynu zůstal zapnutý, i když jste v pohybu.
Pokud dojde k nehodě, kyvadlo změní svou polohu díky působícím silám. Těsnící jednotka 
spadne dolů a průtok plynu se okamžitě uzavře.

Gratulujeme/Wir gratulieren/Félicitations

UKKF/Türkei/Turecko/Turquie 15 let/roků/ods
CRVC/Čína/Čína 20 let/roků/ods
FCC/Tschechien/Česká rep./Rep 
Tchèque

30 let/roků/ods

SACC/Slowakei/Slovensko/Slovaquie 30 let/roků/ods
FKKSR/Slowakei/Slovensko/Slovaquie 30 let/roků/ods
FF3CB/Belgie/Belgie/Belgie 45 let/roků/ods
VKCF/Belgie/Belgie/Belgie 45 let/roků/ods
Karavan klub Švédska 65 let/roků/ods
Deutscher Camping Club/Deutschland 75 let/roků/ods
NAF/Norsko/Norsko/Norvège 99 let/roků/ods
ACS/Švýcarsko/Švýcarsko/Švýcarsko 125 let/roků/ods
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POSMRTNĚ

Siegfried Heinze založil před 50 lety v Barceloně/Španělsku Servicios Turisticos Heinze 
Latzke SA, také známý jako Servitur, a specializoval se na komunikaci s médii
v oblasti kempování a karavaningu se zvláštním zaměřením na Španělsko, Portugalsko a Francii.

Brzy kontaktoval významné kempingové a caravaningové organizace v Německu, 
Belgii, Francii, Velké Británii, Itálii a skandinávských zemích pro propagaci a 
marketing kempů v kempových průvodcích, časopisech a později i online.

FICC měl vždy velmi dobrý přátelský vztah s panem Heinzem, kterého jsme 
naposledy mohli přivítat u příležitosti světového kongresu FICC v Lisabonu.

Jeho odchod byl pro nás všechny překvapením. Kempový sektor přišel o zkušeného,   
cenného odborníka.

Jeho rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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VÝSTAVY

Rakousko:Ferien Messe Wien od 6. do 19. března 2023, ve Vídni Urlaub 
& Camping od 31. března do 2. dubna 2023, ve Welsu Belgie:Salon des 
vacances od 24. do 27. března 2023, v Bruselu Mobicar od 20. do 24. října 
2023, v Bruselu
Kanada:Toronto Spring Camping & RV Show od 2. do 5. března 2023 v Torontu Čína:
Mezinárodní výstava outdoorových sportů a sportovního zboží od 27. února do 9. března 
2023 v Šanghaji
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) 
SETT od 8. do 10. listopadu 2023, v Montpellier
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 
Freizeit, Touristik & Garten od 2. do 26. března 2023, v Norimberku 
Caravan Salon od 26. srpna do 3. září 2023, v Düsseldorf Caravan 
Bremen od 4. do 6. listopadu, v Brémách
Touristik & Caravaning od 16. do 20. listopadu 2023 v Lipsku
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 od 2. do 5. února 2023, v Glasgow WTM 
od 7. do 9. listopadu 202 , v Londýně
Maďarsko: Caravan Salon HUNGEXPO od 23. do 26. února 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:Nauticampo od 8. do 12. února 2023 v 
Lisabonu Španělsko:FITUR od 18. do 22. ledna 2023, v Madridu Caravaning 
Alicante od 7. do 19. února 2023, v Alicante Expocamp od 18. do 20. března 2023, 
v Avilés

Fine Salon Int. du tourisme ve dnech 1. a 2. března, 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
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Fespo od 2. do 5. února 2023, v Zürich Camping Tage od 
24. do 16. března, v Lucerne Suisse Caravan Salon od 26. 
do 30. října 2023, v Bernu
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 od 13. do 16. ledna 2023, v Bostonu

Změna vyhrazena

FICC AISBL
Rue Belliard 20, bte 15 
B-1040 Brusel
Tel: +325138782
E-mailem:info@ficc.org
Webové stránky: www.ficc.org
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