
NEWSLETTER – DUBEN 2023

VÍTEJTE V CHORVATSKU

FICC WORLD CAMPING FESTIVAL 2023
se bude konat from 23. června až 1. července v nádherné

rekreační středisko ZATON (Zadar-Chorvatsko)

Uzávěrka registrace je 31. května 2023
Váš klub/federace je spokojená a čeká na přijetí vašich rezervací
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EXKURZE

N. 1 – ZADAR(32 EUR za dospělou osobu. Děti 6 - 12 let platí 15 EUR na osobu a děti 0 - 6 

jsou zdarma)

č. 1 – ZADAR (32 EUR za dospělého. Děti 6–12 let a 15 EUR za osobu a děti do 0–6 

let zdarma

N° 1 – ZADAR (32 EURO pro Erwachsenem – Kinder von 6-12 Jahre EURO 15 pro 

Person – Kinder von 0-6 Jahre: kostenlos

N. 2 – NP KRKA(82 EUR za dospělou osobu. Děti 6 - 12 let platí 41 EUR na osobu a děti 0 

- 6 jsou zdarma)

č. 2 PN KRKA (82 EURO za dospělou osobu. Děti od 6 do 12 let EURO 41 za osobu – děti 

od 0 do 6 let: zdarma

N° 2 NP KRKA(82 EURO pro Erwachsenem. Kinder 6-12 Jahre EURO 41 pro Kind – 

Kinder von 0-6 Jahre: kostenlos

N. 3 – NP KORNATI(64 EUR za dospělou osobu. Děti 6 - 12 let platí 32 EUR na osobu a 

děti 0 - 6 jsou zdarma)

Č. 3 PN KORNATI(64 EUR za dospělou osobu. Děti 6–12 let 32   EUR a děti 0–6 let: 

zdarma

N°3 – NP KORNATI(64 EUR za Erwachsenem. Kinder 6-12 Jahre EUR 32 pro osobu a 

Kinder 0-6 Jahre: kostenlos
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PRÁZDNINOVÝ RESORT ZATON

Dražnikova 76 t, 23232 Nin, Chorvatsko

www.zaton.hr
E-mailem:camping@zaton.hr

Odkaz na FICC World Camping Festival
https://www.zaton.hr/de/ficc-world-camping-festival-2023 
https://wwwzaton.hr/en/ficc-world-camping-festival-2023

72ndMEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE
od 28. března do 1. dubna 2024 na výstavišti Black Isle poblíž

Inverness/Skotsko

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

Pořádá
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 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 za 
účasti místních lidí a skupin.
Další podrobnosti později.

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

Dějištěm rally je Longmen Campsite ve Fulong/New Taipeh City.

V roce 2025 slaví Asociace kempingů Čínské republiky své 50. výročí.

Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Zjišťování spotřeby plynu

Než se vydáte na cestu, musíte zhodnotit svou pravděpodobnou spotřebu plynu. Podle 
společnosti Truma (a jejích spotřebičů) můžete očekávat následující hodinová spotřeba: ° 
Ohřev (cca 150 – 500 g)
° Ohřívač vody (cca 120 g) ° 
Sporák/varná deska (cca 50 – 160 
g) ° Trouba (cca 80 – 120 g)
° Gril (cca 300 – 400 g) ° 
Lednice (cca 20 g)
Zpracování vaší spotřeby: Co nejpřesněji odhadněte dobu chodu jednotlivých spotřebičů a 
vynásobte tyto doby chodu odpovídajícím množstvím plynu uvedeným výše. Sečtením 
těchto všech dohromady získáte své pravděpodobné denní potřeby spotřeby. Vydělte 
celkové množství dostupného plynu číslem udávajícím vaši denní potřebu a uvidíte, kolik 
dní vám zásoba plynu vydrží.
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Ukázkový výpočet pro zimní den ve Španělsku (denní teplota 20°C, noční teplota 
10°C)
Sporák/varná deska: 2x 15 min. na přípravu kávy plus 1 x 30 min. těstoviny na dvou hořácích 120 g 
Ohřívač vody: 2 hodiny na horkou vodu 240 g
Zahřívání: 10 hodin při poloviční náplni (200 g za hodinu) 2 000 g 
Chladnička: 24 hodin 200 g
Denní spotřeba 2 560 g
22 kg plynu při této spotřebě vystačí na 8,6 dne.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)

Španělsko:Registrace rekreačních vozidel v lednu 2023 (podle kategorie): karavany 317, 
karavany 74 a obytné vozy 185.
Zdroj: FECC

Praktické tipy – i pro táborníky

Pokud se chcete vyhnoutšpína(hlína/bláto, mokro atd.) při sledování do karavanu, karavanu nebo 
stanu nechte boty/holínky uschnout na vyřazeném stojanu na koláče nebo trouby.

Nečistit nebo odvápňovat spotřebiče atds kyselinou octovou, která způsobuje zkázu některých druhů 
kaučuku, ale místo toho použijte kyselinu citrónovou.

Vodkaje velmi univerzální: při čištění brýlí používejte měkký, čistý hadřík navlhčený 
vodkou, abyste otřeli čočky. Alkohol ve vodce nejen vyčistí čočky, ale zahubí veškeré 
choroboplodné zárodky.

Pozor na klíšťata –Aktivují se, jakmile teplota překročí 7 °C a mohou být infikovány bakteriemi, 
které způsobují lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Táborníci, kteří tráví hodně času venku, 
by měli používat sprej na klíšťata (k dostání v obchodech), který tohoto nebezpečného přisávače 
krve udrží na několik hodin „na uzdě“. Po procházce lesem, porostem nebo delším pobytu v přírodě 
je vhodné si tělo pořádně prohlédnout, zda nevykazuje známky vyprávění.

SMÍŠENÝ

Provoz

Zdraví

Ke zlepšení rovnováhyje dobré cvičit chůzi pozpátku. Jen krátké protažení je 
výzvou pro mysl, perfektní pro koordinaci, a proto zlepšuje tělesnou rovnováhu. 
Britští vědci se domnívají, že chůze pozpátku také zmírňuje zátěž kloubů a kratší 
kroky uleví lýtkům.
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Pokládání nohou/nohy nahoruje dobrý na žíly –krev snáze proudí zpět k srdci a tím 
lze předejít pocitu těžkých nohou a pravděpodobnosti vzniku křečových žil.

Mátový olej(LÉKÁRNA)zklidňuje syndrom dráždivého tračníku a 
gastrointestinální potíže, bolesti hlavy, záněty horních cest dýchacích, stres 
a únavu.

Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura

Švýcarsko:Bern hostí do 21. května 2023 výstavu děl malíře a ilustrátora Paula Klee 
(1879-1940) s názvem „Vom Rausch der Technik“ (Spěch k technologii).

Rakousko:V mumok (muzeum moderního umění) ve Vídni je právě do 31. prosince 
2023 vystaven „Nekonečný dům“ Friedricha Kieslera a od 30. září 2023 do 21. ledna 
2024 výstava „Nie wieder. Immer wieder. Krieg“, (Nikdy více. Vždy se opakuje. Válka) a 
Benoita Piérona „Monstera deliciosa“ od 26. října 2023 do 14. ledna 2024.

Thenejnebezpečnější rostlina na planetěje manchineel strom na Bahamách. Jeho malé plody 
ve tvaru jablka jsou prudce jedovaté a pouhá míza z jeho listů může způsobit popáleniny. Také 
je nejlepší se vyhnout podrostu, protože pokud doutná nebo se vznítí, kouř může způsobit 
oslepnutí.

V Praze se koná speciální výstava „Dívka s perlovou náušnicí“.Muzeum Mauritshuis v 
Haagudo 4. června 2023. Protože originál tohoto slavného obrazu Jana Vermeera je 
zapůjčen do Rijksmusea, Mauritshuis Museum apelovalo na umělce, aby přišli s vlastní 
alternativní verzí tohoto slavného obrazu. Výsledkem byla opravdová exploze kreativity, 
divoké malby založené na těch nejšílenějších nápadech. Ty nejlepší budou až do 4. června 
vystaveny v digitálním rámu v prostoru, kde originál obrazu běžně visí v muzeu 
Mauritshuis.

7. dubna: Světový den zdraví 20. 
dubna: Den čínského jazyka
23. dubna: Den anglického jazyka, Den španělského jazyka 24. 
dubna: Světový týden imunizace
25. dubna: Světový den malárie
26. dubna: Mezinárodní den památky černobylské katastrofy 26. 
dubna: Světový den duševního vlastnictví
28. dubna: Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 30. dubna: Mezinárodní den jazzu
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POLOŽKY INT BERS

wünschdie Wit, Als einen tz Kerem
Dne 7. února 2023 se prezident João Alves Pereira setkal na sekretariátu FICC s paní Sabrinou Uritoa 
(komunikační referentkou) a panem Charlesem-Etiennem Bélangerem z ISTO (Mezinárodní organizace 
sociálního cestovního ruchu).
Jednali o užší spolupráci v oblasti outdoorového a sociálního cestovního ruchu a výměny a. 
zintenzivnění vazeb obou organizací s Jižní Amerikou a Asií v oblasti sociální turistiky, 
kempování/caravaningu a ochrany životního prostředí.
ISTO (OITS) letos slaví 60. výročí. Byla založena v roce 1963 Arthurem Haulotem a 
André Guigmnandem pod názvem BITS.
ISTO má 155 členů a motto zní: Cestovní ruch pro všechny, udržitelný a solidární.
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Vlaamse Kampeer Toeristen (VKT), člen VKCF, slaví 8. dubna 2023 své 75. výročí.

Klub byl založen 8. dubna 1948 na setkání konaném v Ratskeller pod gentskou zvonicí a stal 
se známým jako Vlaamse Kampeertoeristen (VKT).
Její první prezident, Dr. Cyril Smeets, napsal do klubového časopisu zastřešující organizace 
VTB (Vlámská turistická federace) „Nejsme jen táborníci, jsme zájezdní 
táborníci“ (nejkompletnější forma kempování!).

Mladý VKT šel ve stopách svého předválečného předchůdce, Vlaamse Kampeercentrale 
(Vlámské kempingové centrum), a okamžitě se znovu připojil k FICC, v té době 
prostřednictvím Belgické federace kempování a karavaningu (BKCF/FBCC).
Poté, co se tato federace rozdělila na dvě části, aby se stala Vlámskou federací kempování a 
karavaningu (VKCF) a Valonskou federací kempování a karavaningu, byl to předseda VKT 
Wim Degroot, kdo přesvědčil Radu FICC, aby souhlasila s tím, že federace kempingových 
klubů se mohou stát členy, i když byli aktivní pouze na místní úrovni, nikoli však celostátně.

Nyní uplynulo 75 let – za tuto dobu pět prezidentů utvářelo osud a dohlíželo na bohatství 
VKT, což je největší klub ve VKCF.
Přejeme tomuto aktivnímu klubu mnoho gratulací k dosažení tohoto milníku a přejeme 
mnoho úspěchů i v budoucnu.

Výstava „Reise + Camping“ se konala v Essenu (D) od 22. do 26. února 2023 a The
Deutsche Camping Club eV. zúčastnil. Během výstavy DCC obdrželo nový karavan 
„Tournier“.(turistický/tréninkový karavan) a prezentaciDeutsche
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Cena za kemp 2023byla provedena. Kromě tohoDCC Europa Prizebyl představen 
nejlepším kempům v Německu, Itálii, Slovinsku, Španělsku, Francii a Rakousku. Tato cena 
existuje od roku 1996 a s podporou výstavy v Essenu se každoročně uděluje kempům v 
Evropě, které mají co nabídnout.
Deutsche Camping Prize byla zavedena v roce 1970 a letos byla udělena panu Haraldu 
Striewskému (Hobby) za celoživotní dílo v sektoru karavanů.

Projev prezidenta DCC Dietera ALBERTA
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Pár fotek z akce, na které FICC
Prezident Joao Alves Pereira byl také přítomen zastupující FICC

Nový karavan „Tournier“ pro DCC
Prezentováno na výstavě Reise+Camping 23. února v 10 hodin

Podporovat své členy všemi myslitelnými způsoby bylo pro DCC téměř od samého počátku 
považováno za povinnost. A součástí toho je samozřejmě i podání pomocné ruky při 
manévrování s karavany a karavany. Jak všichni víme, je naprosto nezbytné, aby každý, kdo 
má na starosti rekreační vozidlo, své vlastní ubytování na kolech, zvládal co nejšikovněji 
jízdu v provozu. Manévrování s kombinací vozidla a přívěsu (outfit) je dovednost, kterou je 
třeba se mnohokrát naučit.
Deutsche Camping Club tedy zavedl turné/tréninky v průběhu celého roku se zaměřením na 
oblečení pro karavany. Tréninkové jízdy na klubové úrovni se brzy proměnily v soutěže, 
které určily, kdo je nejlepším jezdcem v každé z federací DCC Land. Co může být 
přirozenějšího, když čelíte tolika špičkovým jezdcům v různých federacích DCC Land, než 
identifikovat německého mistra číslo 1? A v zájmu fair play je samozřejmě nesmírně 
důležité, aby všichni účastníci byli „testováni“ ve stejném oblečení, kde je to možné.

Manévrování s karavany a správné řízení vašeho ubytování na kolech jsou život zachraňující dovednosti pro 
táborníky, kteří se mohou ocitnout v problematických dopravních podmínkách.
Je třeba také říci, že maximální potěšení z jakéhokoli outdoorového koníčku získáte teprve 
tehdy, když opravdu víte, jak zacházet se svým vybavením. Zjistíte, že to není nikdy tak 
pravdivé, než když se ocitnete v takové extrémní situaci, která se v provozu znovu a znovu 
objevuje.
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Fendt Caravan opět pomohl Deutsche Camping Club hrát aktivní roli v této důležité oblasti: 
Fendt poskytl DCC na Reise+Camping Show 2023 nový turistický/tréninkový karavan.

Fotografie DCC & JPereira

VÝSTAVY

Rakousko:Camper Van Summit Tirol, v St. Martin Caravan 
Salon Rakousko od 18. do 22. října 2023, ve Welsu Belgie:
Mobicar 2023 v Bruselu Česká republika:2. až 5. listopadu 
2023 v Brně Dánsko:Kemp leden 2024, Aalborg Outdoor v 
únoru 2025, Aalborg

Francie: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:Caravan Bremen od 4. do 5. listopadu, v Bremen 
Touristik & Camping od 22. do 26. listopadu 2023, v Leipzig 
Reisen & Caravan od 28. do 31. října 2023, v Erfurt Reiselust 
od 25. do 27. listopadu 2023, v Brémách
Velká Británie:WTM od 7. do 9. listopadu 2023 v Londýně Itálie:
Salone del Camper od 9. do 17. září 2023 v Parmě
Holandsko:Veletrh Kampeer & Caravan Jaarbeurs od 4. do 8. října 2023, v Utrechtu 
Camperbeurs od 22. do 24. září 2023, v Hardenbergu
Polsko:Camper & Caravan od 29. září do 1. října 2023 ve Varšavě
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Španělsko:Caravaning od 7. do 15. října 2023 v Barceloně 
Glamping od 7. do 15. října 2023 v Barceloně
Madrid Expo Camper & Caravan od 9. do 17. září 2023 v Madridu 
Švýcarsko:Suisse Caravan Salon od 26. do 30. října 2023 v Bernu

Změna vyhrazena

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
Webové stránky: www.ficc.org
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