
NEWSLETTER – LISTOPAD 2022

MEZINÁRODNÍ CAMPINGOVÝ FESTIVAL FICC 2023

děje seod 23. června do 1. červencev úžasném

rekreační středisko ZATON (Zadar-Chorvatsko)

Chorvatsko, vždy zajímavá, pohostinná a oblíbená prázdninová destinace, hostí v roce 2023 
mezinárodní kempingovou akci FICC.
Rekreační středisko Zaton bylo vybráno pro svůj obrovský kemp, bungalovy a prázdninové 
apartmány a svou komplexní infrastrukturu - aquapark, obchody, restaurace, rekreační programy 
atd. atd. - to vše je nepostradatelné, když se členové kempu FICC setkají na dovolené.
Zalton není daleko od Zadaru, městečka s bohatou historií, které stojí za návštěvu.
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Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x4761f59396574003%3A0xc942253a35898d26!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM-3OkQdctLA-MkyrarqDAM5vM22VXvDxNgaNmX%3Dw260-h175-n-k-no!5sCampingplatz%20Zaton%20-%20Recherche%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM-3OkQdctLA-MkyrarqDAM5vM22VXvDxNgaNmX&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi04P_tten6AhUS6aQKHViWBWUQ7ZgBKAB6BAgJEAI
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x4761f59396574003%3A0xc942253a35898d26!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM-3OkQdctLA-MkyrarqDAM5vM22VXvDxNgaNmX%3Dw260-h175-n-k-no!5sCampingplatz%20Zaton%20-%20Recherche%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM-3OkQdctLA-MkyrarqDAM5vM22VXvDxNgaNmX&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi04P_tten6AhUS6aQKHViWBWUQ7ZgBKAB6BAgJEAI
https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Pár obrázků komplexu Zaton

Pár fotek ze Zadaru

Fotografie: Internet
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MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE od 6. 
do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO

Kde: Kemp NTKC „Het Groene Hart“ (Zelené srdce) v Hazerswoude Adresa: 
Voorweg 81
Tento kemp je primárně určen pro táborníky ve stanech a pojme více než 400 účastníků, ale 
jsou zde i místa pro karavany.
Registrační poplatek (od roku 2021) je 65 EUR na osobu (velikonoční jídlo, jeden výlet, diskotéka v ceně).

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

Pořádá

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)

Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

Toto nové místo se nachází na severovýchodě provincie Gyeonggi cca. 40 minut jízdy od Soulu. 
Násilný tajfun (Hinnamnor) způsobil tak vážné škody, že KCCF musela najít jiné místo 
shromáždění. Ten se nachází uprostřed krásné přírody obklopené horami a řekami a je výchozím 
bodem pro spoustu zajímavých výletů v okolí i mimo něj. Byl vypracován počáteční program, 
který zahrnuje koncerty, sportovní akce, výstavy korejského folklóru a umění, diskusní skupiny, 
horolezectví a trekking.
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NORDIC RALLY 2024 v Kiuruvesi/Finsko pod
Záštita FICC

Nordisk Camping Radet pořádá od roku 1964 Nordic Rally ve Švédsku, Finsku, 
Norsku a Dánsku.
V roce 2024 se pořádání této rally kryje s 60. výročím SF Caravan ry. Na tuto oslavu by SF Caravan 
rád pozval další členy FICC z celého světa, aby se přijeli podívat do krásné lesní oblasti Kiuruvesi.

Součástí programu je poznávání místní gastronomie, návštěva farem, farem a také možnost 
vysadit si stromy sami a to vše v úzké spolupráci s místními institucemi a obyvateli.

Další informace budou následovat.

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 oslaví v roce 2025 své 50. výročí

Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Karavan Ford Model T,nejstarší známý motorový karavan na světě,byl objednán v roce 1914 
členem rodiny Bentallů ze slavného britského obchodního domu Bentalls a byl právě vydražen za 
72 000 €.

Švédsko:SCR Svensk Camping zavedl novou certifikaci pro švédské kempy. Má doplnit stávající 
národní klasifikaci tím, že prokáže, že kemp splňuje očekávání a standardy požadované hosty, 
kempingovým sektorem a úřady.
Označení „Certified Swedish Campsite“ může být umístěno pouze v kempech, které prošly 
důkladnou kontrolou potvrzující, že splňují přísné certifikační normy.

Certifikační proces zahrnuje více než 30 různých kontrol týkajících se jak pracovního prostředí a 
hygieny kempu, tak postupů při stížnostech, zabezpečení a bezpečnosti.
Zdroj: Výpis z Fritidsmagasinet Carvan (CCS/S)
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Holandsko:48 % nizozemských táborníků si myslí, že je důležité, aby měli možnost sledovat holandskou 
televizi na dovolené v zahraničí.
Zdroj:NKC(NL)

V roce 2021 jich bylovíce než 700 000 registrovaných rekreačních vozidel (karavany a karavany)v 
Evropě

Karavany Karavany
Německo 79,219 Německo 94 025

Velká Británie 68,625 Francie 71,218
Holandsko 51,818 Velká Británie 67,351
Francie 50,761 Holandsko 36,569
Norsko 21,230 Švédsko 20,264
Dánsko 11,524 Švýcarsko 16,996
Itálie 11,313 Španělsko 15 026
Švédsko 9,673 Norsko 13,419
Španělsko 6,427 Itálie 10,385
Belgie 4,542 Belgie 8,008
Rakousko 4,202 Finsko 5,268
Švýcarsko 3,374 Rakousko 5,129

Finsko 2,104 Dánsko 3,408
Zdroj: ECF

Praktické tipy – i pro táborníky
Co můžete udělat pro odstranění drobků ze svéhopočítač?
Jeden dobrý nápad, o kterém jsem nedávno četl, mi utkvěl v paměti. Protože máme často tendenci jíst před 
obrazovkou, prach a drobky se usazují na klávesnici počítače a je velmi obtížné je odstranit. Poznámkový lístek 
je užitečný nástroj, protože můžete použít lepící stranu, abyste se dostali do mezer mezi klávesami a odstranili 
nečistoty.

Navyčistěte pračkuvložte do myčky myčku a spusťte ji naprázdno v 60° cyklu, přičemž se nejprve v 
návodu k obsluze ujistěte, že je v pořádku spustit váš konkrétní model naprázdno.

Dobré vědět

Provoz
Německo:Německé dráhy nyní nabízejí alternativní službu pro každého, kdo si chce vzít kolo do 
vlaku. Zásilková zásilková služba Hermes vyzvedne a převezme vaše kolo, abyste si ho mohli 
vyzvednout do dvou dnů v místě dovolené.
Cena: 49,90 € pro kola o hmotnosti do 31,5 kg. Služba však nezahrnuje elektrokola.
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Rezervace přes: gepaeckservice-bahn.de

Chorvatsko: Cestování do Chorvatska bude jednodušší
Od ledna 2023 se očekává, že Chorvatsko vstoupí do schengenského prostoru. To znamená, že turisté z EU 
mohou vstoupit do Chorvatska volně, aniž by potřebovali pasy nebo hraniční kontroly.
Navíc skončí tíživé směnné a přepočítací kurzy, protože letos v květnu Evropská komise dala 
Chorvatsku souhlas k tomu, aby se stalo 20. členským státem eurozóny. Toto rozhodnutí bylo 
ratifikováno Evropským parlamentem dne 5. července a dohoda byla nakonec podepsána 
chorvatským ministrem financí dne 13. července. Směnný kurz byl stanoven na 7,53 kuna = 1,00 €. 
Podniky v zemi mají letos povinnost uvádět ceny v kunách i eurech. Platba v eurech je možná od 
září 2022 a příští rok bude samozřejmě povinná v celé zemi.

Zdroj: DCC(D)

Zdraví
Pro vaše celkové zdraví je dobré vyjít v zimě na čerstvý vzduch

- umožní vám dýchat kvalitnější vzduch
- zvýšit hladinu vitaminu D
- zlepšit svou paměť a koncentraci
- pomáhají zmírnit svalové napětí v důsledku špatného držení těla
- posilovat svůj imunitní systém
- stimulovat kreativitu
- snížit stres a úzkost
- spojte nás s přírodou a jejími mnoha proměnami a variacemi (barvy, vůně atd.)
- zlepšit kvalitu spánku
- zvýšit hladinu energie

Zdroj: Mon pharmacien (B)

Věděli jste, že povrchnaše kůže,speciální ochranný obal našeho těla, měří jeden až dva kilometry 
čtvereční a váží v průměru 10 kg.

Zajímavá fakta/Životní prostředí/Kultura

2022 byl tzvVosí rok. Tito tvorové milují horké a suché počasí a jejich počet se odpovídajícím 
způsobem zvýšil. Vosy jsou chráněným druhem a nesmí se zabíjet. Postříkání vodou nebo 
ponechání česneku na stole (funguje i spálený kávový prášek) by mělo tyto nechtěné „hosty“ 
zahnat.

Kdo uskutečnil první telefonát pomocí mobilního telefonu?Bylo to v roce 1973, kdy vynálezce, Martin 
Cooper, uskutečnil první hovor pomocí svého mobilního telefonu (mobilního telefonu) na ulici v New Yorku. To 
byl začátek nového věku v komunikaci.

vNorsko8 kilometrů dlouhá Atlantská cesta mezi Bud a Kristiansundem může tvrdit, že je stavbou 
století. Osm mostů spojuje ostrovy, ostrůvky a skalní útesy. Docela výkon!
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Každý rok vjižního Tyrolska, tisíce motoristů, cyklistů a cyklistů přitahuje průsmyk Stelvio do Stilfser 
Joch (severní Itálie). Je přímo na švýcarských hranicích a silnice se vine přes Alpy 48 vlásenkovými 
zatáčkami do výšky 2 757 m. Je to druhý nejvyšší asfaltovaný horský průsmyk v Alpách a provede 
vás stejnojmenným národním parkem vytvořeným v roce 1936 – zaručené úchvatné výhledy.

Rychlejší než zvuk:Tryskové letadlo „Boom Supersonic Overture“ vyvinuté společností Boom 
Technology oživuje pro cestující šanci na nadzvukovou leteckou dopravu. Kromě rychlosti je hlavní důraz 
kladen na bezpečnost a udržitelnost. Klíčové údaje: cestovní rychlost 2 100 km/h (1,7 Mach) a relativně 
omezená kapacita cestujících mezi 65 a 80. Let z Londýna do Miami by měl trvat pouhých 5 hodin (místo 
osmi hodin). Toto letadlo by mělo přijít na trh v roce 2025 a své první cestující přepravit v roce 2029.

Zdroj: Freie Fahrt (Arbö/A)

V Itálii – přesněji ve Florencii –22. září 2022 byla v Palazzo Strozzi zahájena zajímavá výstava (Nel 
tuo tempo) díla umělce Olafura Eliassona. Tento všeobecně známý islandsko/dánský umělec je 
popisován jako vizionář v oblasti umění. Výstava končí 22. ledna 2023. Další informace: 
www.palazzostrozzi.org

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a
Karavaning v VERRIERES-LE-BUISSON/Paříž Francie –

se konala ve dnech 26. až 28. října 2022

2. světový kongres FICC na téma „Vliv digitalizace a udržitelnosti na kempingovou turistiku“ se 
konal v těsné blízkosti Paříže. Kvůli stále existujícím omezením zahraničních cest se této akce mohli 
zúčastnit pouze dva zástupci z asijsko-pacifického regionu.
Další účastníci přijeli z Rakouska, Německa, Velké Británie, Azor, Nizozemska, Belgie, Finska, 
Francie, Chorvatska, Polska, Portugalska, Švédska. Tlumočení – i pro online účastníky –
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do němčiny, francouzštiny a angličtiny byla také provedena online – nová zkušenost, která se 
osvědčila.

Kongresové centrum
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Někteří z nich jsou řečníci a účastníci

Podrobná zpráva o tomto kongresu a různých pracovních zasedáních bude zveřejněna v 
příštím vydání.

VÝSTAVY

Rakousko:Ferien Messe Wien od 16. do 19. března 2023 ve Vídni 
Belgie:Salon des vacances od 24. do 27. března 2023 v Bruselu Česká 
republika:Karavana od 3. do 6. listopadu 2022, v Brně Karavana 
plánována na listopad 2022, v Praze
Finsko:Karavana od 20. do 22. ledna 2023 v Helsinkách
Francie:Salon des véhicules de loisirs od 29. října do 7. listopadu 2022, v Douai SETT 
od 8. do 10. listopadu 2022, v Montpellier
Salon Mondial du Tourisme od 17. do 20. března v Paříži 
Německo:Caravan Bremen od 4. do 6. listopadu 22, v Brémách 
Touristik & Caravaning od 16. do 20. listopadu 2022, v Lipsku 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
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 
Maďarsko: Caravan Salon v únoru 2023 v Budapešti Holandsko:Caravana od 25. do 29. 
ledna 2023 v Leeuwardenu Španělsko:FITUR od 18. do 22. ledna 2023, v Madrid 
Expocampu od 18. do 20. března 2023, v Avilés
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Krocan:TTI Outdoor – 2. veletrh kempingových karavanových lodí Outdoor & Equipement od 8. do 11. 
prosince 2022 v Izmiru.
USA:RV Show plánovaná na leden 2023 v Pittsburghu Boston RV & 
Camping Expo plánovaná na leden 2023, v Bostonu

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
Webová stránka :www.ficc.org
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http://www.ficc.org/

