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ULOŽIT DATUM

Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a

Karavanování

ve VERRIERES-LE-BUISSON/Paříž – Francie 

se bude konat od 26. do 28. října 2022

Informace na: congress.ficc.org
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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).
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93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. ČERVNA do
3. ČERVENCE ve STASZOW/POLSKU

Zrušeno pořadatelem

94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 v JIŽNÍ KOREA

organizoval
KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)

Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

Místem konání je GYEONGJU, jedno z nejstarších měst v jihozápadní Koreji asi 100 km od 
Soulu. Má mnoho zajímavých památek a atrakcí je často označováno jako „neznámý klenot 
Koreje“.

Přesné termíny budou brzy k dispozici.
Valné shromáždění FICC 2024 se bude konat během rally.
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Fotografie: Internet

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 50. výročí svého založení

2025.
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Kempování

Fotografie: Internet

Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Strávit noc v karavanu
V Německu a řadě dalších evropských zemí je přísně zakázáno nocovat ve vašem karavanu mimo 
povolenou oblast. Pokud tak učiníte, můžete dostat pokutu od 10 do 200 EUR a až 2 500 EUR v 
oblasti výjimečné krásy nebo chráněné oblasti.
Obvykle se počítá, že k dohnání spánku, zotavení a obnovení kondice k řízení je potřeba až deset 
hodin, a to v případě, že se parkovací místo nachází poblíž plánované trasy. Je však výrazný rozdíl 
mezi prostým strávením noci a kempováním. Na parkovišti není dovoleno tábořit např. se stolem a 
židlemi. Také karavanisté nesmějí parkovat úplně všude a je třeba si všímat značek s časovým 
omezením a piktogramů, které jsou vystaveny. A před parkováním na soukromém pozemku by 
člověk měl samozřejmě získat povolení majitele.

Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Nizozemsko: Silný trend v ojetých karavanech
V prvním čtvrtletí roku prodal kemping o 7 % více ojetých karavanů než ve stejném období loňského 
roku. Za tímto nárůstem stojí dva hlavní důvody: problémy s dodávkami čipů a válka na Ukrajině. 
Výrobci nebyli schopni vyrobit mnoho vozidel. Nejprodávanějšími značkami v Nizozemsku byly v 
prvním čtvrtletí Eriba-Hymer, následovaná Adria s 14% a 11% podílem na trhu.

Zdroj: NKC(NL)
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46 % zHolandští táborníciřekli, že letos chtějí strávit čas kempováním doma v Holandsku.
Zdroj: Columbus Travel

90,1 % nizozemských táborníků parkuje svůj karavan (karavan) na otevřené silnici déle než tři dny. 
Pouze 4,99 % někdy obdrželo stížnost, varování nebo pokutu.
Zdroj: NKC (NL)

Kempování na nejvyšší úrovni: velkolepá vyskakovací glampingová vesnička TCS je opět zpět v Alp Nagens 
nad Laaxem a je otevřena od 24. června do 10. září 2022. Toto je třetí vydání tohoto jedinečného kempování v 
pětihvězdičkovém kempu v nadmořské výšce 2 000 m nad mořem.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Registrace kempingových vozidel ve Španělsku v červnu 2022
214 karavanů, 332 obytných vozů a 627 karavanů, celkem 1 173 karavanů, karavanů a obytných 
vozů registrovaných v červnu tohoto roku, bylo o 29 % méně než v červnu 2021.
Zdroj: FECC (E)

Německo:Registrace mají stále stoupající tendenci. V dubnu bylo registrováno 2 866 nových 
karavanů. Dosavadní sezóna je však o 6,5 % nižší než předsezónní. Rostou také převody vlastnictví 
ojetých vozidel. V prvním čtvrtletí roku 2022 to bylo přesně 36 768 rekreačních vozidel nebo o 10,7 
% více než v roce 2021, z toho 15 124 karavanů.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)

11,5 milionu německých občanůuvádějí, že jsou rádi, že mohou trávit dovolenou v kempu.
Zdroj: Allensbach-Umfrage (průzkum)

Praktické tipy – i pro táborníky
Plastový zahradní nábyteklze velmi snadno čistit pomocí zubní pasty. Stačí smíchat s trochou vody a 
pomocí utěrky z mikrovlákna nanášet malými krouživými pohyby. Poté opláchněte čistou vodou a nechte 
uschnout.

Stříbrná ryba–často se vyskytuje ve vaně – nesnáší vůni levandule, citronu a octa. Přidejte do 
čisticí vody a zmizí. Také když necháte půlku vydlabané brambory přes noc na podlaze (stříbrné 
ryby jsou noční), vlezou dovnitř. Ráno vyhoďte.

SMÍŠENÝ

Provoz
Díky tomu, že se mezitím opět otevírají zemské hraniceMarokoaŠpanělské enklávyv Ceutě a 
Melille se znovu rozběhly lodní služby mezi Španělskem a Marokem. Od dubna letošního roku 
jsou opět v provozu také trajektové přejezdy mezi Tangerem a Tarifou. Přejezdy mezi oběma 
zeměmi byly kvůli pandemii zastaveny.
Zdroj: NKC/NL

Německo: Kolik různýchsilniční dopravní značkyjsou tam? Zejména v Německu se setkáte s tím, že pro každou 
situaci existuje speciální značka (zákaz parkování, přednost v jízdě, rychlost atd. atd.).
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ADAC napočítal přes 400 různých symbolů a řidiči se je musí naučit všechny. Ale je 
uklidňující vědět, že na jednom sloupku nemohou být více než tři znaky!

V nejteplejším období roku a během narůstajícího sucha v mnoha regionech by řidiči mělize všech sil 
zaparkujte své vozidlo ve stínu a na pevné zemitedy ne na suchých loukách nebo polích nebo lesních 
cestách. Teplo, které se nahromadilo v horkém motoru, může během několika sekund způsobit požár.

Zdraví
Aspirinbyl vyvinut Felixem Hoffmanem (1868-1946) v roce 1897 k léčbě revmatismu.

První pomoc při plavání:Člověk by si měl vždy dávat velký pozor na koupání v řekách a jezerech. 
Pokud možno častá místa, kde jsou plavčíci nebo nějaká forma dozoru nad koupáním. Umožněte 
svému tělu, aby si na studenou vodu zvyklo velmi postupně, tj. dejte si čas do vody.

Někdo, kdo se topí, nemá sílu přivolat pomoc. Pokud tedy uvidíte, že hlava plavce stále mizí pod 
vodou nebo se osoba nehýbe, volejte okamžitě záchrannou službu na mezinárodní tísňové číslo 
112. K tonoucímu člověku byste měli plavat pouze v případě, že nehodláte položit jste v ohrožení. Je 
lepší hodit záchranný kruh nebo lano, pokud je k dispozici. Pokud je oběť přivedena na břeh v 
bezvědomí, zajistěte, aby ležela na boku, aby mohla požitá voda vytéct. Udržujte osobu v teple. 
Pokud postižený přestal dýchat, proveďte KPR (kardiopulmonální resuscitaci).

Zajímavá fakta/Životní prostředí/Kultura

Největším predátorem na světě je vorvaň.Je 20 m dlouhá, váží až 50 tun a může se potopit až 
do hloubky cca 3 000 m. Jeho zuby jsou dlouhé 30 cm. Tento obr může zůstat pod vodou po 
dobu 80 minut. Loví ryby a chobotnice.

Vynalezli to Belgičané“hranolky"(písemné důkazy). Ještě v 17. století smažili bramborové 
tyčinky, které lidé žijící na řece Meuse jedli v zimě jako náhražku ryb.

Velikonoční ostrovkteré je geograficky součástí Polynésie, ale politicky patří Chile, objevil Jakob 
Roggeveen z Nizozemska v roce 1722 – o Velikonocích!

Bylo vysazeno 1500 stromů
Ve dvou fázích v březnu a dubnu vysadil spolek „Wohnmobil für Klimaschutz“ (Motorkaravany pro 
opatření v oblasti klimatu) celkem 1350 buků, červených dubů a modřínů spolu se 150 keři pro hmyzí 
svět. Velmi hodný podnik, který je třeba napodobit a vyrovnat.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)

Mezinárodní dny zřízené Organizací spojených národů, UNESCO, UNICEF, FAO atd. 27. 
července: Den přestřelení Země
30. července: Světový den přátelství a Světový den proti obchodování s lidmi 12. 
srpna: Mezinárodní den mládeže
19. srpna: Světový den humanitární pomoci
29. srpen: Mezinárodní den proti jaderným testům 
15. září: Mezinárodní den demokracie
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21. září: Mezinárodní den míru 27. září: 
Mezinárodní den cestovního ruchu
28. září: Akční den proti závislosti na hazardních hrách a Mezinárodní den práva na znalosti

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

90 LET OD ZALOŽENÍ PRVNÍHO ITALSKÉHO CAMPING CLUB (13. dubna
1932 – 13. dubna 2022)

Historie a pozadí italského kempování

02.08.1903 Lanzo Torinese – narození Luigiho Bergery

Historie a pozadí italského kempování

02-08-1903 Lanzo Torinese – Narození Luigi Bergery 
16-02-1965 Turín – Smrt Luigi Bergery
Město Turín uctilo jeho památku tím, že po něm pojmenovalo ulici (mezi Via Sagra di San 
Michele a Via Castellino).
Narodil se ve staré piemontské rodině – jeho otec byl vojenským atašé v Moskvě a Berlíně. 
Byl vynikajícím sportovcem a horským nadšencem a v mládí trávil letní prázdniny v Lanzo 
T.se.
Byl vedoucím činnosti v jedné z podsekcí italských alpských klubů (SARI pro studenty z 
Turína).
Vystudoval práva a v roce 1921 v Livignu byl proviantem/důstojníkem odpovědným za 
obchody ve společnosti Alpine Artillery 1.
Byl ředitelem pro všeobecné záležitosti na "Turin Exhibition" SPA a jeho jméno je spojeno s 
ACI (v té době známé jako RACI).
Po mnoho let se popisoval jako směs mnoha částí s prstem v mnoha koláčích. Byl také 
viceprezidentem „Famija Turineisa“. V roce 1945 se zapojil do hnutí mládežnických 
ubytoven „Fondazione Italiana Alberghi per la Gioventù“.

Celá historie italského kempování se točí kolem doktora Luigiho Bergery, který 13. dubna 
1932 založil AUTOCAMPEGGIO CLUB PIEMONTE.
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Jeho první kancelář byla ve skladu, který vyhlížel na schodiště na Via Carlo Alberto. Vedení 
se ujali Dr. Bergera a pan Montaldi, inženýr.
V roce 1933 začaly pěší túry lesy podél břehů jezera Maggiore a Cavalských silnic až do 
Dolomit. Táborová akce sponzorovaná tiskem měla velký úspěch: zúčastnilo se přes 
šedesát aut s více než dvěma sty lidmi a dokonce i první kempingový pes, foxteriér. 
Vedoucím tábora byl Dr. Bergera, který cestoval ve svém spolehlivém osmiválcovém 
vozidle. Táborníci odjeli do Planpincieux v roce 1934 a byli zpět v Brueil v roce 1935. Luigi 
Bergera propagoval tuto novou autocampingovou akci následujícími slovy: „Každý, kdo 
objevil život v kempu, zažil radost ze dnů strávených venku pod širým nebem, daleko. z 
hlučných měst a měst a hluku ulic, třeba jen na pár hodin... zažijte to letos na 3. 
mezinárodním autokempu a pak, přijde podzim a příští jaro,

Jako prezident Autocampeggio Club Piemonte se podílel na založení Mezinárodní federace 
kempingových klubů, jejímž byl ředitelem, a stal se viceprezidentem Mezinárodní federace 
kempování a karavaningu (později známé jako Fédération Internationale de Camping et de 
Karavanování).
V roce 1938 byl italský kemp svědkem poměrně zvláštní události. Autocampeggio Club Piemonte 
uspořádal mezinárodní rally v Meině nedaleko Stresy na jezeře Lago Maggiore.
Jednalo se o první mezinárodní rally v Itálii. Kemp očividně přišel
náhlý konec během druhé světové války, ale znovu se zvedl později po válce a v roce 1949 
byl otevřen první kemp v parku Leopardi. V letech 1949 až 1971 se táborníci setkali v 
Peuterey, kde byla postavena kaple zasvěcená Madoně z táborníků. Možná, že někteří 
dnešní táborníci mají ještě doma medailon s Madonou z Peuterey na jedné straně a 
obrazem kaple na zadní straně s nápisem: „...Matko milující, hlídej mě v mém křehkém 
příbytku“.

2. července 1950 se ACTI (nahrazeno ACP) stalo zakládajícím členem Confederazione 
Italiana Campeggiatori (Italská kempingová konfederace) (nyní Italská kempingová 
federace) a společenské aktivity klubu se rozšířily do Turína a Piemontu.
Italská kempingová konfederace založená 2. července 1950 v Tirrenia díky dynamice Dr. 
Bergera jej jmenovala svým prvním národním prezidentem. Dalším prezidentem italské 
kempové federace byl náš člen Engineer Saroglia, který byl prezidentem ACTI 25 let.

Bezprostředně poté Federcampeggio, pobídnutý vedením doktora Bergery, zorganizoval v 
roce 1951 ve Florencii a v roce 1961 v Římě mezinárodní shromáždění.
Uplynulo mnoho let a jméno se možná změnilo, ale rozhodně ne duch našeho otce 
zakladatele.
„Camping Show“ byla zahájena v Turíně, nejprve ve Valentinu, poté na Piazza Vittorio a 
nakonec „Holiday Show“ dorazila v roce 1967.

Když kempování v údolí Aosta v roce 1971 skončilo, o dva roky později v roce 1973 jsme 
vzali naše stany do Val Varaita a ACTI LAGO. Kemp byl otevřen v Pontechianale.
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V roce 1974 byl otevřen kemp "LUIGI BERGERA" v Lanzo Torinese.
V roce 1982, připomínka ZLATÉHO STOLETÍ pro ACTI a pro všechny italské kempy. 
13-14-15 dubna 2012, 80. výročí ACTI a oslava v italském kempu.

Toto poslední výročí bylo oslaveno v Lanzo Torinese dne 17. července 2022 a opakováno na 
Parmském veletrhu od 12. do 16. září.
Informacehttps://www.90yearsitalianclub.eu o skutečné schůzce a registraci k účasti.

VÝSTAVY

Rakousko:Camper Van Summit in Tirol od 29. září do 3. října, v St. Martin Caravan 
Salon Austria od 19. do 23. října 2022, ve Welsu
Belgie:Salon des vacances v březnu 2023 v Bruselu
Čína:All in Caravanning 2022 je plánován od 23. do 25. září 2022 v Pekingu Česká 
republika:Karavanování od 3. do 6. listopadu 2022, v Brně Karavan plánovaný na 
listopad 2022, v Praze
Finsko:Caravan Finland od 22. do 25. září 2022, v Lahti Caravan 
od 20. do 22. ledna 2023, v Helsinkách
Francie:Salon des véhicules de loisirs od 24. září do 2. října 2022 v Paříži-Le Bourget a od 29. října 
do 7. listopadu 2022 v Douai
SETT od 8. do 10. listopadu 2022 v Montpellier
Německo:Caravan Salon Düsseldorf od 26. srpna do 4. září 2022 Caravan 
Bremen od 4. do 6. listopadu 2022, v Brémách
Velká Británie:NEC od 18. do 23. října 2022 v BirminghamuMaďarsko:Caravan Salon v

února 2023 v Budapešti
Itálie:Il Salone del camper od 10. do 18. září 2022 v Parmě Holandsko:Kampeer en 
Caravan Jaarbeurs od 16. do 24. října 22, v Utrechtu Portugalsko:Nauticampo v 
říjnu 2022 v Lisabonu Španělsko:

Švédsko:Scandinavian Caravan Show (Elmia)od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu 
Švýcarsko:Suisse Caravan Salon od 28. října do 1. listopadu 2022 v Bernu 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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