Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

DOBRÉ VĚDĚT – LEDEN 2022
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
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Tato rally byla odložena z roku 2020 na rok 2022 a
nyní se bude konat od 14. do 18. dubna 2022

Program:
14. dubna Příjezd účastníků – Exkurze do ruin Conimbriga – Setkání delegátů
Komise mládeže – Přehlídka národů a zahajovací ceremoniál – diskotéka 15.
dubna Exkurze – Tradiční hry a kvíz – Disco

16. dubna Hledání pokladu, exkurze do: Univerzita Coimbra – královský palác, kaple sv.
Michala, barokní knihovna, Jesus College, věž – diskotéka
17. dubna Sportovní soutěže – fotbal/volejbal – tradiční hry – Valná hromada komise
mládeže, Slavnostní zakončení – Mistrovská třída – Diskotéka
18. dubna : Sport na řece Mondega (kajakování) – účastníci odjíždějí.

2/19

70čt You th Rally FICC C o im b ra 2022| Po rtu gal
PROGRAM
13čt Duben
Jsme dne sd ay

14čt Duben

Čtvrtek

15čt Duben

16čt Duben

17čt Duben

Sa Turd ay

Neděle

18čt Duben

Frid ay

08h – 10h

08h – 10h

08h – 10h

08h – 10h

Bre a kfa st*

Bre a kfa st*

Bre a kfa st*

Bre a kfa st*

Pondělí

Honba za pokladem
O ld C o im b ra
Návštěva

9h 00

P ř íjem parti ckých ip a t

Port ugaldospequen it os
Volný čas

C amp v g
a) Mimořádná návštěva

Navrhněte st io n: Santa C la ra

e Q u in tadas Lá g rim as

Op to v é návštěvy*

un iv e rsit yof C o im b ra ,
Královská P a la ce ,
sv . Mic hael C hapel,
Baro que Lib ra ry,
C o lle ge z J e su s,

Sp o rts to r n ts:
Pro všechny a nd

Volejbal
C amp v g
Tradiční hry
C amp v g

b ) Extra sportovní
činnost

Mo ndego River
Fa re my ll k
Část ip a ts

Do wer
oběd ch *

oběd ch *

Honba za pokladem

P ř íjem parti ckých ip a t
C amp v g

O ld C o im b ra

Op to v é návštěvy* un
iv e rsit yof C o im b ra ,

15:30
Schůzka odvolajících

Tradiční hry + Q u iz

17:30
P ra dea a Otevírání
Obřad

Večerní zábava

oběd ch *

Královská P a la ce ,
sv . Mic hael C hapel,
Baro que Lib ra ry,
C o lle ge z J e su s,

Ea ste r Lun ch
14h 30

De te g e ne ra l
Setkání
16:00
Zavřít C e re mony
Mistrovská třída

Do wer

C amp v g

večeře r*

večeře r*

večeře r*

večeře r*

Disk o

Disk o

Disk o

Disk o

Po párty

Po párty

Po párty

Po párty

Fa re my ll k
Část ip a ts

C o im b ra
* Pass70YR

a) Extra návštěva – Ruiny Conimbriga (cena k potvrzení)
b) Extra sportovní aktivita – jízda na kajaku na řece Mondego (cena k potvrzení)

91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022
v MOSKVĚ/RUSKU

Webová stránka FICC Rally je https://rustravelforum.com/en/rally/
a neformálně2022@rustravelforum.com

Zde najdete všechny potřebné informace a jsou aktualizovány každý měsíc.

3/19

92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022
od 28. září do 7. října v ČÍNĚ
Díky pokračující pandemii a zvýšeným omezením pro cestující přijíždějící do Číny
organizátoři, 21RV, po dohodě s FICC rozhodl pozastavit
této rally, dokud nebude přijato konečné rozhodnutí koncem dubna 2022.

Čína (Čínská lidová republika) je třetím největším státem na světě.
Hlavní město: Peking
Země je převážně hornatá a některá z jejích pohoří dosahují nadmořské výšky 7590 m. Severní
čínské pobřeží je ploché, zatímco jižní pobřeží je kopcovité s mnoha zátokami a ostrovy.
Krajinu částečně charakterizují dvě velké řeky, Huangho a Yangtsekiang.
Země zažívá různé vzorce počasí.
Četné druhy stromů pocházejí z Číny, tj. pomerančovník, mandarinka, moruše a lakovník čínský.
Obyvatelstvo tvoří 94 % Číňanů, zbytek tvoří lidé z hor, Mongolové a Tibeťané.
Národní lidový kongres je nejvyšším orgánem státní moci. Školní
docházka je povinná, stejně jako vojenská služba.
V Číně existuje řada náboženství: v podstatě vedle sebe existují staré čínské kulty uctívání předků a
přírody, buddhismus a taoismus. Mnoho Číňanů vyznává více než jedno náboženství. Islám je
poměrně rozšířený, křesťanství méně.
Historie Číny je prastará a nesmírně zajímavá. Začíná po asijských prehistorických dobách starou
čínskou říší 1800 – 1050 př. n. l., vedoucí k nové čínské říši, která trvala do roku 1912. Čína byla
republikou až do roku 1948. Lidová republika vznikla v Pekingu, novém hlavním městě, dne 1.
října 1949.
Když Marco Polo objevil Čínu pro západní svět, Cathay na severu a Manzi na jihu byly
sjednoceny pod Kublajchánem.
Čínská kultura je široká a zahrnuje filozofii, kaligrafii, výtvarné umění, hudbu, malířství atd.
Číňané vynalezli výrobu papíru, kompas, tisk a střelný prach staletí dříve než západní svět.
Čínština je nejdůležitější z indočínských jazyků. Kořenová slova jsou jednoslabičná a jsou
gramaticky neměnná. Každý znak představuje celé slovo. Celkem je nějakých 50 000 znaků, ale
pro každodenní použití stačí 2 000 až 4 000. Nový styl psaní představený v roce 1956 se čte zleva
doprava a 800 znaků bylo zjednodušeno.
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Symbolem Číny se stala Velká čínská zeď (Wan-li Ch'ang-ch'eng), postavená v letech 221-210 př.
n. l. a opravená v roce 15C. Začíná v Sutchou v Kansu a pokračuje na východ k zálivu Liaotung s
nesčetnými dvoupatrovými opevněnými věžemi a branami po celé délce.
Zdroj: dtv-lexikon(D) Extracts

Čína však inspirovala i západní spisovatele. Starší generace si vzpomene, jak často hltala romány
plodné americké spisovatelky Pearl Buckové, která nás seznámila s touto tajemnou zemí, jejími zvyky
a tradicemi. Mezi její knihy patří „The Good Earth“, „Dragon Seed“, „China Sky“, „Pavilion of Women“,
„The Devil ever Sleeps“.

Některé z jejích knih byly zfilmovány. Pearl Buck získala Nobelovu cenu za literaturu v roce
1938.
Tato rally by možná některé z nás mohla svádět k tomu, abychom znovu navštívili některou z jejích knih a
ponořili se do zajímavých a zábavných příběhů o Číně.

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 zaměřen především na táborníky ve stanech a pojme více než 400 účastníků.
Má také místa pro karavany.
Registrační poplatek (od roku 2021) je 65 EUR na osobu (velikonoční jídlo, jeden výlet, diskotéka v ceně).

Pozn.: Změna místa konání rally 2023

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. ČERVNA
do 3. ČERVENCE ve STASZOW/POLSKU
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Zvláštní okolnosti vedly k přesunu místa rally z Kozienic do Staszowa.
Tato změna však bude předložena Valnému shromáždění FICC 2022 ke schválení. Město a
obec Staszow se nachází na jihovýchodě Polska v Kielce-Sandomierz
Vysočina, na řece Czarna Staszowska a na úpatí Swietokrzyskie Mountains (cca 200 km
jihovýchodně od Varšavy).
Město je 199 m nad mořem a má 16 000 obyvatel.
Místo rally (asi 4 km od města) je na pevném travnatém terénu a pojme asi 1000
účastníků. Má veškeré vybavení a infrastrukturu potřebnou pro pořádání velmi dobré
akce.

Rally Site
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Od konce února 2022:
Oficiální web stránky: www.pfcc.eu
Anglicky: http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf
Všeobecně: http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
En français: http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf V
polonais: http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf

94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 v JIŽNÍ KOREA
Pořádá

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)
Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“
Místo konání shromáždění, které se navrhuje, je Yeoncheon-Gun v provincii Gyeonggi. Tato provincie
sousedí s hranicí se Severní Koreou a myšlenkou je, že konání shromáždění tam by představovalo gesto
směrem ke světovému míru, zejména pokud jde o Korejský poloostrov.

Yeoncheon je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO díky místním geologickým rysům a
prehistorickým místům a muzeím. Řeka Imjin, která teče do Severní Koreje, je jednou z atrakcí
města.
Místo konání rally má veškeré zázemí potřebné pro pořádání mezinárodní akce. Projekt
má plnou podporu města, provincie a vlády.
Počítá se také s projektem po shromáždění v podobě cesty do Severní Koreje se speciálním
programem pro táborníky v zájmu posílení mírových iniciativ mezi Jižní a Severní Koreou.
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Kempování/Caravanning/Autocaravaning
Bezpečné naložení před cestou od A do Z

Přetížení nepříznivě ovlivní jízdní chování vozidla a bezpečnostní kontrolní
seznam:
Jaká je pohotovostní hmotnost vozidla a maximální naložená hmotnost? Jaké
je maximální užitečné zatížení?
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Je ve vašem karavanu další (těžké) příslušenství, které není zahrnuto v pohotovostní hmotnosti
vozidla?
Kde mohu ušetřit na váze?
Jaké jídlo si musím vzít a co si mohu koupit v cílové destinaci nebo na cestě? Jaké
změny mohu provést?
Musím mít plnou nádrž vody nebo si vystačím se sníženým množstvím? Je nádrž
na odpadní vodu prázdná?
Výpočet zatížení
Tehdy se hodí rychlý pohled do osvědčení o registraci vozidla. Udává pohotovostní hmotnost (pod
G v technickém průkazu), která v souladu s nařízením EU 1230/2012 zahrnuje palivo, plyn a
hmotnost řidiče (75 kg). Pro výpočet zatížení musíte odečíst pohotovostní hmotnost karavanu od
maximální naložené hmotnosti (pod F.2 v technickém průkazu). Pohotovostní hmotnost a náklad
by neměly překročit maximální přípustnou hmotnost naloženého vozidla.
Upozornění: Pokud si pořídíte další vybavení, může pohotovostní hmotnost značně překročit hmotnost uvedenou v
bodě G. Proto se vyplatí zkontrolovat pohotovostní hmotnost na mostní váze (vážce).

Přetížení karavanu by se mělo za každou cenu vyhnout, protože ve vaší zemi i v zahraničí mohou
být uloženy pokuty. Pamatujte také, že pokud je nadváha výrazně nad přípustnou maximální
naloženou hmotností, může vaše pojišťovna v případě nehody odmítnout zvážit reklamaci a
zaplatit škodu!
Balení a nakládání
Abyste ve svém karavanu omezili houpání, vždy ukládejte těžké předměty nízko. Pokud má karavan
dvojitou podlahu, uložte těžké předměty mezi nápravy. Do nástěnných skříní dávejte pouze lehké
předměty. Obecně řečeno, nic by nemělo zůstat ležet a domácí zvířata by se také neměla volně
pohybovat. Psi a kočky by měli být správně instalováni v cestovní krabici nebo košíku.

Co si mám vzít?
Hmotnost jednotlivých položek se velmi rychle sčítá. Hmotnost můžete ušetřit pomocí lehkých
kempinkových stolů a židlí, hliníkových plynových lahví a pečlivým plánováním balení. A má smysl
pouze naplnit nádrž vodou, jakmile dorazíte do destinace.
Užitečné zatížení – rozhodnutí o koupi?

Výbava hraje při nákupu karavanu zásadní roli: kolik se v něm usadí nebo spí, jak velké jsou postele
nebo mokrá komora, design interiéru, vybavení a celková cena – to jsou rozhodující kritéria nákupu.
Málokdy se ale někdo zaměří na užitečné zatížení!!
Důležité: Zhruba den před odjezdem byste měli odvézt svůj naložený karavan na mostovou váhu
(domluvte si to předem u stavebního obchodníka nebo ve skladu zemědělských potřeb) a pokud
zjistíte, že jste přetíženi, trochu se zamyslete a vyklidit!
Zdroj:TÜV-Nord – DCC (D) Extracts
Rady, jak se vyhnout krádeži karavanu

Navzdory preventivním opatřením, jako je řetěz, který blokuje rukojeť hlavice spřáhla a vložení
kovové koule do otvoru, aby se zcela zablokovala, rohové podpěry, které jsou spuštěny, aby se
spojka znehybnila, jsou všechna tato opatření sama o sobě dobrá, ale nestačí odradit zloděje,
pokud je např. stále vidět opěrné kolo, což umožní zlodějům karavanu posunout a „vzít s sebou“.
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Nepostradatelná jsou opatření proti krádeži, jako je zakrytí hlavy spřáhla a svorka kola. Je také
důležité, aby všechna zařízení proti krádeži byla dobře viditelná, aby odradila amatérské zloděje
od riskování a ukázala profesionálním darebákům, že budou mít potíže s uplatněním své kořisti.
Znehybnění hlavice spřáhla značně ztěžuje krádež.
Podle expertů právě zařízení proti krádeži, která se obtížně instalují, dělají zlodějům nejvíce
problémů a o kterých vědí, že je nejlepší se jim vyhnout.
Zdroj: ACCAW (B) - Extrakty

Zaručené a účinné zařízení proti krádeži – kresba Didier Bussat (B)-ACCW
The Caravan Salon Düsseldorf 2021 i přes pandemii navštívilo 185 000 návštěvníků a 653
vystavovatelů z 31 zemí vystavilo své nejnovější produkty a vychytávky určené pro sektor
karavaningu a karavaningu.
Zdroj: NKC (NL)

Glamping je nyní možnost v Izraeli kolem Eilatu u Rudého moře. Hotelový řetězec Dan a velbloudí
farma Midarya spojily své síly a vytvořily udržitelné turistické zařízení na jihu země. Kromě luxusních
chatových stanů jsou zde k zapůjčení také pohodlné karavany. Ceny se pohybují od 53 € do 530 € za
noc! Zajímavá destinace zejména v zimních měsících.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)

Ve Francii

Kempování je povoleno kdekoli na soukromém pozemku za předpokladu, že není uvedeno jinak, ale
délka pobytu – nebo přesněji roční délka pobytu – nesmí přesáhnout tři měsíce. Parkování
mobilního domu však není povoleno, pouze stan, karavany a karavany.
Zdroj: FFCC
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Praktické tipy – i pro táborníky
Hlásiče kouře musí být neustále udržován v bezprašném stavu, protože senzor nemůže detekovat kouř, pokud se
na něm nahromadí prach. Odborníci doporučují odstranit nečistoty a prach vlhkým hadříkem nebo peřinou.
Varování: Na hlásiči kouře by se nikdy nemělo používat sací a ofukovací zařízení, protože proud vzduchu by mohl
spustit elektriku uvnitř.

Táborníci rádi nosí bílé ponožky ale mají tendenci časem žloutnout. Znovu získají svůj zářivě bílý
vzhled, pokud do hlavního praní přidáte 1 nebo 2 sáčky prášku do pečiva. Jinak může pomoci i
následující: rozpusťte tabletu myčky ve lžíci horké vody a nechte ponožky několik hodin namočené.
Důkladně opláchněte nebo vyperte v pračce běžným způsobem.

SMÍŠENÝ
Provoz
Rakousko: Mýtné byly zvýšeny pro tunely Bosruck a Gleinalm na dálnici A9 Pyhrn mezi Lincem a
Grazem. Kombinovaná jízdenka A9 pro oba tunely stojí 15,50 eura. Samotný tunel Gleinalm stojí
9,50 eur a tunel Bosruck 6 eur. Všechny tyto ceny platí i pro karavany. Digitální mýtné platí také na
dálnici Brenner a Tauern, Albergstrasse a tunelu Karawanken, ale pouze pro vozidla jedoucí na jih.
Nová digitální dálniční jízdenka byla představena v roce 2021 a znamená, že řidiči, kteří si jízdenku zakoupili
online, mohou projíždět mýtnými stanicemi, aniž by museli zastavovat, v pruhu Pouze předplacené,
označeném zeleně. Pro ně se závory otevírají automaticky. Mýtné lze samozřejmě stále platit obvyklým
způsobem.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Velká Británie: V zájmu zvýšení bezpečnosti Londýn nainstaloval 73 CCTV videokamer na 1 000
obyvatel, a je tak nejsledovanějším hlavním městem v Evropě. Má více kamer než Peking, který jich
má „jen“ 55. Berlín (D) má pouhých 6 kamer na 1000 obyvatel.
Holandsko: Amsterdamské letiště Schiphol se brzy stane hrdými majiteli 20 prasat přivezených na
ochranu ptáků. Úkolem prasat bude zajistit, aby se ptáci nepřibližovali příliš blízko k letadlům a zároveň
se živili trávou a udržovali ji nakrátko. To znamená, že ptáci a divoké husy nemají žádnou potravu, takže
se budou držet stranou a zabrání se tak srážkám mezi letadly a ptáky. Stojí to za vyzkoušení!
Zdroj: Fernsehen (TV)

Zdraví
Člověk slyší stále více řečí o liberalizace hašiše. Hašiš ale dělá člověka fyzicky závislým a navzdory
tvrzením o opaku se každý druhý člověk, který denně kouří „trávu“, stane závislým.
Lék po uplynutí doby použitelnosti může být nebezpečný. Pilulka na bolest hlavy, která voní octem,
není dobrá. Zastaralá antibiotika mohou podpořit rozvoj rezistence vůči antibiotikům. Sirupy
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a směs proti kašli by se také neměla používat po uplynutí doby použitelnosti. Krémy také mohou
žluknout. A buďte velmi opatrní s očními kapkami – pokud jsou zastaralé, mohou dráždit oči. Po
otevření by se oční kapky měly obecně použít do čtyř týdnů. Léky s prošlou dobou použitelnosti
sami nelikvidujte, ale vraťte je do lékárny nebo na jiné správné sběrné místo.
Novoroční předsevzetí: 10 000 kroků za den pro tvoje zdraví! (Návrh Světové zdravotnické
organizace).
To je mezi šesti a osmi kilometry – realisticky by se dala zvládnout polovina doporučení WHO, ale
pohyb je důležitý, protože pomáhá předcházet bolesti a snižuje hladinu stresu. Chůze je především
dobrá pro každého, kdo se snaží zhubnout.
Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura

Podle IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody) zásoby červený tuňák vzrostly o cca. 20 % za
posledních několik let. Je to výsledek zavedení udržitelných kvót odlovu a pokračujícího boje proti
nezákonnému rybolovu.
V poušti Badain Jaran of severozápadní Číně, existuje 74 jezer, která nikdy nevysychají, protože jsou
napájena podzemními prameny, jejichž voda pochází z rozbředlého sněhu v horských oblastech.

Nic, kromě toaletního papíru, kyselého mléka nebo vody z květin, se nesmí vyhazovat do a
TOALETA. Vatové tyčinky, konce cigaret, vlhčené ubrousky, zbytky jídla, léky, olej, tampony atd.
nejenže ucpávají odpadní potrubí, ale toxické látky z nich nelze v čističkách odfiltrovat. Takové látky
poškozují mikroorganismy v pobřežních vodách a mohou dokonce proniknout do zásob pitné vody.
Všechny výše uvedené věci by měly být vždy řádně zlikvidovány nejen z důvodu ochrany technického
vybavení a infrastruktury, ale i životního prostředí jako celku.

Mořské želvy jsou ohroženy, ale s pomocí a nasazením amatérských ochránců přírody se
vynakládá úsilí, aby se zabránilo jejich vyhynutí. Jsou to nejstarší dosud žijící plazi: osídlili světové
oceány již 225 milionů let a jsou schopni zůstat pod vodou, aniž by se vynořili a dýchali sedm hodin.
Ulita dospělých želv může měřit až metr a někdy váží až 185 kg.
Norsko: Nový futuristický Edvard Munch muzeum bylo otevřeno v Oslu v říjnu 2021. Má třináct
pater pokrývajících přibližně 26 000 m2. kde jsou vystavena umělcova díla, včetně jeho
nejslavnějšího „The Scream“.

Chůze – nejlepší lék člověka

Hippokrates (460 až 370 př. n. l.) řecký lékař a učitel

4. leden je Světovým dnem Braillova písma
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Naše přání pro vás
Mým přáním pro tebe je štěstí

který vás provede každým dnem.

Mým přáním pro vás je citlivé ucho, aby
slyšelo a vážilo si těch nejmenších zázraků.
Mým přáním pro vás je čistá mysl

vidět do vlastního srdce.

Moje přání pro tebe je pravda,
aby tě ochránila před lží. Mým
přáním pro vás je vnitřní mír

abyste mohli intenzivně prožívat a užívat si každý okamžik.
Přeji vám mír!
Kerem Adygüzel je mladý švýcarský autor s tureckými kořeny.

IchIch wünsche Dir
POSMRTNĚ

Foto: Tchaj-wan

Morio CHEN, zakladatel The Camping Association of the Republic of China (CAROC) a její prezident v
roce 1991, zemřel minulý měsíc.
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Byl to Morio Chen, kdo v roce 2000 založil Formosa Camping and Caravanning Club, stal se jeho
prezidentem v letech 2004 až 2010 a následně se stal čestným prezidentem klubu.
Morio Chen se narodil na Tchaj-wanu v roce
Vystudoval zemědělskou vysokou školu v Kjótu
1945. Univerzita (Japonsko) s a
. Byl nominován
Odborný asistent na Tchaj-wanu
Japonsko.
Moria Chen navrhl numbe Byl to
velmi vzdělaný pán, plynně
hinese, také mluvil
ovládající japonštinu a
es a zúčastnilo se 36 na
angličtinu. Morio Chen byl velmi
nadšený. Kromě toho byl vždy
Tchaj-wanu.
lži.
Často zastupoval své zámořské
táborníky, aby se důkladně
ugh Morio a byli hosté,
cítili se jako doma. vyd.
hýčkal nejen Morio byl velmi
zvláštní člověk. Vyjadřujeme
sestry.
upřímnou soustrast Morio Chen
d jeho společnost a on
bude dlouho reme bude u nás
určitě chybět

Fotografie Patrice Pageard

NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ
NKC (NL) zjistila, že počet přenocování v kempech v roce 2020 (první rok pandemie koronaviru) se
ve srovnání s rokem 2019 zvýšil o 16,2 %.
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Rally Club Nederland (NL) se rozhodla po 32 letech rozpustit. FICC tak přichází o malého, ale velmi
aktivního člena, s jehož táborníky jsme se vždy více než rádi setkávali na Mezinárodních rallye FICC.
Věříme, že je budeme i nadále považovat za členy dalšího nizozemského členského klubu, kteří se
účastní rally.
Pan. Juha Hämäläiselle, předseda SF-Caravan ry od roku 2009 do roku 2017 a velmi nadšeným
účastníkem mnoha mezinárodních rally FICC, byl v roce 2021 jmenován čestným prezidentem
finské kempové federace.
Nederlandse Caravan Club (NCC) má nového předsedu. Pan Gé REHE převzal vedení
nizozemského členského klubu FICC.

50 let členství ve FICC

SF Caravan ry (Finsko) slaví v roce 2022 50 let členství ve FICC
SF Caravan byla původně založena v roce 1964, kdy byla známá jako Caravan Federation SF Caravan
(Asuntovaunuyhdistys SF Caravan). Její název byl změněn na SF Caravan ry v roce 1988. SF
Caravan je celostátní organizace zahrnující místní kluby. Všichni členové klubu mají své členské
číslo, které mohou mít zobrazeni na svém vozidle.
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem federace a od roku 2012 se koná pouze jednou ročně.
Rada federace je volena na tři roky a skládá se z předsedy a osmi členů.
Její sídlo je v Hämeenlinna.
SF Caravan se stal členem FICC v roce 1972 a zorganizoval řadu mezinárodních shromáždění FICC,
včetně roku 1981 v Tampere, 1994 v Joensuu, 2004 v Oulu a 2014 v Pori.
61. mezinárodní rally mládeže se konala v Helsinkách v roce 2011 a byla to nejsevernější akce, kterou kdy
mladí táborníci FICC pořádali.
Nejznámější Finové v rámci FICC jsou určitě pan Lars Dahlberg, prezident FICC v letech 1996-2005,
Eero Ollila, člen Rady FICC v letech 2005-2011, Minna Joensuu (. – 2020) a nyní Olli Rusi (2020 - )
„Raison d'être“ SF-Caravan je zaručit svým členům maximální radost a užitek z jejich
kempingových aktivit. Změna prázdninových zvyklostí, zvyků a zájmů určí cestu vpřed pro
federaci. Oficiální rozhodnutí, evropské směrnice, zákony, vyhlášky a nařízení budou určovat
směr, kterým se budou táborníci a karavanisté ubírat. Náklady na kempování a karavaning,
disponibilní příjem lidí, atraktivita karavanů a karavanů a kvalita
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všechny kempy budou mít vliv na kempování a karavaning ve Finsku a stejně tak na SFCaravan.
SF Caravan je hrdá na svou historii a způsob, jakým se vyvíjela. Federace má svůj vlastní program
ochrany životního prostředí a neustále hledí do budoucnosti. Není příliš zaneprázdněn náborem
nových členů, ale místo toho věnuje svou energii především kempování a karavaningu, které jsou
bezpečné a šťastné. SF-Caravan vždy brala fakta a konkrétní informace o karavaningu velmi
vážně, aby hájila a prosazovala zájmy svých členů a vytvořila fórum pro spolupráci s úřady a
dalšími komunitami.

Od 1. do 3. prosince 2021 byl Madrid/Španělsko středem světa
cestovní ruch

Více než 500 delegátů ze všech čtyř koutů světa se zúčastnilo 24. valného shromáždění Světové
organizace cestovního ruchu, včetně ministrů cestovního ruchu členských států UNWTO a vůdců z
veřejného i soukromého sektoru.

Proběhla diskuse a analýza budoucích strategií pro země, jakmile pandemie skončí, na základě inkluzivního a
udržitelného cestovního ruchu. Dalším tématem bylo budování budoucnosti pro venkovské komunity
prostřednictvím inovací, vzdělávání a cestovního ruchu.

FICC na tomto setkání zastupoval její prezident Joao Alves Pereira
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25. Valné shromáždění UNWTO se bude konat v Samarkandu/Uzbekistán v roce 2023. Bali/Indonésie pořádá v
roce 2022 Světový den cestovního ruchu na téma „Rethinking Tourism“. Království Saúdská Arábie pořádá v
roce 2023 Světový den cestovního ruchu pod heslem „Turismus pro zelené investice“.

“KEMPING S FICCEM”
je kanál YouTube, kde můžete komunikovat nejen se členy FICC, ale se všemi táborníky po
celém světě a sdílet jejich tipy, zkušenosti a vzpomínky na kempování předtím, než se
vydáte na výlet, a dokonce i když jste pryč. To umožňuje každému získat maximální
potěšení z tohoto typu outdoorové turistiky.
Cestování, poznávání širého světa, každé ráno se probouzet na jiném místě... Ať už
cestujete sami nebo ve skupině, výlet ve vašem karavanu je vždy dobrodružství. Ale aby
toto dobrodružství neskončilo katastrofou, FICC doporučuje podívat se na video „Desatero
osvědčených postupů před odjezdem“, které natočila komise FICC pro motorové karavany.
"Camping with FICC" je přístupný přes následující odkaz: https://
www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q

Elektronická kniha FICC

The Web Camping Card International byla v říjnu loňského roku zcela aktualizována o nové
funkce a uživatelsky přívětivé pokyny a popisy výhod dostupných uživatelům CCI.

Pro získání přístupu k podrobným informacím se uživatel/kempář musí zaregistrovat na webové
stránce www.campingcardinternational.com, ačkoli všechny výhody spojené s CCI jsou zřejmé i bez
registrace.
Jakmile se uživatelé/kempaři zaregistrují a prokážou, že mají platnou CCI, mají přístup k elektronické
knize CCI se seznamem všech slev podle zemí a konkrétními turistickými informacemi, které zajistí, že si
dovolenou v kempu užijí naplno.

Jako registrovaný uživatel zadejte svůj e-mail/heslo a vyberte zemi podle svého výběru, abyste si
mohli stáhnout e-knihu jako soubor pdf (dostupný pouze v angličtině).
V Apple Store a Google Play také najdete aplikaci CCI, která se snáze používá na vašem mobilním
zařízení.
FICC a váš tým CCI vám přejí nádhernou odpočinkovou dovolenou v kempu!
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Gratulujeme/Wir gratulieren/Félicitations

21RV
Federace Espanola de
Asociaciones Autocaravanistas
FEAA
Club RV Rumunsko
Federazione Campeggiatori
Sanmarinesi

Nederlandse Caravan Club
Lucemburský automobilový klub
ACTItalia
Nederlandse Toeristen Kampeer
Club

CN
E

15 roků/roků
15 roků/roků

RO
SM

15 roků/roků
45 roků/roků

NL
L
já
NL

65 roků/roků
90 roků za rok
90 roků za rok
110 roků za rok

VÝSTAVY
Rakousko: Ferienmesse Wien od 7. do 9. května 2022 ve Vídni

Belgie: Salon des vacances odložen na březen 2023, v Bruselu/Belgii Travel
Expo od 9. do 13. března 2022, v Gentu
Finsko: Messe „Caravan“ od 21. do 23.01.2022 v Helsinkách Francie:
Salon Mondial du Tourisme od 9. do 13. března 2022 v Paříži
Salon des véhicules de loisirs od 24. září do 2. října 2022, v Paříži-Le Bourget SETT od 8.
do 10. listopadu 2022, v Montpellier
Německo: CMT od 15. do 30. ledna 2022, ve Stuttgartu
Reise + Camping od 16. do 20. února 2022, v Essen
Reisen & Camping od 7. do 9. ledna 2022, v Lipsku
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Freizeit, Touristik & Garten od 28. dubna do 2. května 2022, v
Norimberku Caravan Salon Düsseldorf od 26. srpna do 4. září 2022
Caravan Bremen od 4. do 6. listopadu 2022, v Brémách

Touristik & Caravaning od 17. do 21. listopadu 22. v Lipsku
Velká Británie: Caravan & Motorhome Show v lednu 2022 v Manchester NEC
Motorhome & Caravan Show od 22. do 27. února 2022 v Birminghamu Severní Irsko:
Caravan & Motorhome Show od 14. do 16. ledna 2022 v Belfastu Itálie: Turismo &
Outdoor od 3. do 6. února 2022, v Parmě Il Salone del camper od 10. do 18. září 2022,
v Parmě Holandsko: Caravana od 26. do 30. ledna 2022, v Leeuwarden Kampeer en
Caravan Jaarbeurs od 16. do 24. října 2022, v Utrechtu Portugalsko: Nauticampo od 3.
do 6. února 2022 v Lisabonu
Španělsko: Caravaning y Camper del Levante od 6. do 9. května 2022, v Torre Pacheco, Murcia
Madrid Caravaning od 3. do 6. února 2022, v Madridu
FITUR od 19. do 23. května 2022 v Madridu

Feria de Caravaning v květnu 2022 v Santiagu de Compostela

Salon Internacional del Caravaning od 16. do 24. října 2022 v Barceloně
Madrid Expo Caravaning od 4. do 8. prosince 2022 v Madridu
Švédsko: Scandinavian Caravan Show (Elmia) od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu
Švýcarsko: Autosalon v Ženevě od 19. do 27. února 2022 v Ženevě - ZRUŠENO Suisse
Caravan Salon od 28. října do 1. listopadu 2022 v Bernu
(Díky pandemii je více než pravděpodobné, že některé z těchto výstav budou odloženy nebo
dokonce úplně zrušeny)
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

19/19

