
NEWSLETTER – ÚNOR 2023

FICC WORLD CAMPING FESTIVAL 2023 se koná od 

23. června do 1. července v nádherné

rekreační středisko ZATON (Zadar-Chorvatsko)

VÍTEJTE NA FICC WORLD CAMPING FESTIVALU V CHORVATSKU
Táborníci z celého světa budou mít letos příležitost navštívit Chorvatsko a objevit jeho četné 
přírodní i kulturní poklady. Příležitostí je FICC World Camping Festival, který pořádá TuristHotel od 
23rdčervna do 1Svatýčervence v krásném Zaton Holiday Resort nedaleko Ninu – Zadar.

Chorvatsko je jednou z nejoblíbenějších kempingových destinací v Evropě a jeho centrální poloha jistě 
přiláká mnoho nadšenců kempování k účasti na tomto festivalu, který se koná poprvé.

Jeden z nejkrásnějších a největších chorvatských (a evropských) kempingových středisek Zaton 
Holiday Resort se nachází v okrese Nin v Zadarském kraji. Od roku 2009 je resort členem prestižní 
mezinárodní asociace „Leading Campings of Europe“ a získal řadu uznání a ocenění.

Zaton Holiday Resort se nachází v krásné zátoce, chráněné před větrem a vlnami, ukryté v borovém lese, s více 
než kilometr dlouhou písečnou a oblázkovou pláží. Je to ideální místo pro aktivní rodinnou dovolenou, nachází 
se 17 km od regionálního centra Zadar a jen 2 km od Ninu, hlavního města středověkého chorvatského státu.
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Zaton Holiday Resort je moderní zařízení absolutně vhodné pro rodiny s dětmi, které vítá všechny milovníky 
outdooru s tradičním vybavením pro kempování na vybavených hřištích. Hosté bez vlastního kempinkového 
vybavení se ale mohou ubytovat i v moderních apartmánech, klimatizovaných mobilních domech nebo safaristyle 
glamping stanech.

FICC World Camping Festival v Zaton Holiday Resort je ideálním rozhodnutím pro vaši dovolenou v 
roce 2023, protože rok 2023 je velmi speciálním rokem pro FICC, federaci, která oslaví své 90.čt

výročí a ve stejném období také poprvé oslaví Světový den kempování 29. června.

Organizace připravuje velmi pestrý program vhodný pro rodiny, pro jednotlivce, pro mladé a mladé 
srdcem. Dále jsou plánovány výlety a návštěvy v okolí, na které budete vzpomínat po mnoho let.

Rád bych vyjádřil naše upřímné poděkování organizátorům, týmu TuristHotel, sponzorům, kteří 
podporují tyto akce FICC, a také všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří pro nás tento příjemný 
festival připravují.

V této velmi specifické době, ve které žijeme, outdoorové aktivity, zejména kempování a táborníci s jejich 
chováním a respektem k sobě navzájem, k přírodě a různým kulturám, ukazují, že tento úžasný druh 
turistiky je jedním z nejlepších způsobů, jak cestovat a setkávat se s přáteli. z celého světa.

Jménem FICC bych vás všechny rád přivítal na tomto Festivalu a jsem přesvědčen, že všichni 
nadšenci Campingu, Caravanningu a Motorcaravaningu si z této krásné země odnesou domů 
opravdu nezapomenutelné dojmy.

Přeji vám všem přátelský a bezpečný pobyt v Chorvatsku!

João ALVES PEREIRA
Předseda FICC

Táborníci z celého světa, kteří se účastní tohoto Camping Festivalu, budou mít také 
možnost připojit se k oslavám 90. výročí FICC a prvního oficiálního Světového dne 
kempování, který byl vytvořen v loňském roce.
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MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE od 6. 
do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO
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RRRrr připomenutí pro
71. FICC Youth Rally!

Letos bude párty s Velikonocemi v Nizozemsku a určitě to bude a
bouřlivé dobrodružství! Doufáme, že přivítáme účastníky z celého okolí.

O víkendu od 6. do 10. dubna se bude sportovat, zábavné hry a
exkurze do města Gouda (ano, město sýrů). Jestli chceš tak můžeš

dokonce navštivte jeden z mnoha tradičních větrných mlýnů a sýráren! A z
samozřejmě, že každý večer uděláme pěkný večírek.

Veškeré informace najdete na našemwebová stránka . Termín pro přihlášení k tomuto

ročník Rally je na28. února, za méně než měsíc!

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat
přes:youthrally2023@gmail.com .

Další informacewww.youthrally2023.nl ayouthrally2023@gmail.com Také na 
Instagramu a Facebooku Odkaz: https://bit.ly/m/dutchrally23“
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94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 od 31. května do 10. ČERVNA,
Jezero CHEONG PYEONG/JIŽNÍ KOREA

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

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.

V roce 2025 slaví Asociace kempů Čínské republiky své 50
výročí
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Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Co je svislé zatížení (zátěž na nos nebo zatížení na oj)?
Pojem „svislé zatížení“ znamená maximální statické zatížení v bodě připojení tažného vozidla (tj. osobního 
automobilu, dodávky nebo obytného vozu) pro přívěs (tj. karavan).
Zpravidla to funguje mezi 50 a 100 kg pro tradiční vozidla, ale může to být více pro těžší SUV, 
terénní vozy a dodávky.
Ale ne každý typ přívěsu má vertikální zatížení, které je třeba vzít v úvahu před vyjetím – pouze přívěsy, kde 
zatížení není plně neseno vlastními nápravami. Tyto přívěsy zahrnují některé s pouze jednou nápravou, 
přívěsy se dvěma nápravami, které jsou od sebe méně než jeden metr a jsou umístěny uprostřed přívěsu, 
nebo přívěsy, které nemají žádné nápravy na tažném zařízení.

V zásadě jsou nejdůležitější body:

• Vertikální zatížení udává hmotnost tažných vozidel na spojce, tj. maximální hmotnost, která 
„snese“ oj přívěsu.

• Pro optimální stabilitu při řízení outfitu se ideálně této hodnotě co nejvíce přibližte, ale 
nepřekračujte ji. Dbejte také na to, aby maximální svislé zatížení výbavy odráželo hodnotu 
udávaného nízkého svislého zatížení vozidla a přívěsu.

• Svislé zatížení je založeno na tažném vozidle, tj. zatížení tažného vozidla snižuje tuto 
hmotnost.

• Přípustná celková hmotnost karavanu se tím nemění – užitečná hmotnost/nosnost by se 
neměla zvyšovat o hodnotu zatížení oje.

• Ke stanovení vertikálního zatížení lze použít buď osobní váhy, váhu na nos, která je k dispozici ve 
specializovaných kempingových prodejnách, nebo otočné kolo s indikátorem zatížení.

Zdroj: Camping/DCC (D)

Franciesestavil první barometr venkovních turistických zařízení, aby měl představu o počtu, 
trendech a vývoji v tomto odvětví. Tohoto úkolu se zhostily společnosti Atout France, FNHPA 
(Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air) a ADN Tourisme. Data byla shromážděna v roce 
2022 díky spolupráci 1 200 kempů, které anonymně předávaly informace o svých přenocováních a 
poskytovaly tak celkový pohled na trendy outdoorového cestovního ruchu ve Francii.
Tento barometr je snadno čitelný i pro neprofesionály. Bylo zjištěno, že v roce 2022 bylo přibližně o 
16 % více přenocování v kempech než v roce 2021 (139,2 milionu), přičemž se zvýšil počet 
zahraničních hostů, zejména Britů (+595 %).
Rok 2022 byl tedy rekordní a svou roli nepochybně sehrálo nejisté ekonomické klima, geopolitická 
situace a rostoucí ceny. Na vylepšení barometru se pracuje, protože se ukázal jako zajímavý 
statistický „nástroj“ i pro úřady.
Zdroj: Camping Business Newsletter
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Praktické tipy – i pro táborníky

Podle mých zkušeností člověk vždy najde zemi, která uniká z díry na dně akvětináč.Četl jsem však, že se 
tomu lze vyhnout, pokud základnu zakryjete velkým kávovým filtrem, který také výrazně usnadňuje 
vyprazdňování a opětovné zalévání. Stojí za pokus!

Zapomněl jsi kartáček na zuby? Řešením může být žvýkačka s Xylitem (náhražka cukru), protože 
podporuje hromadění slin, které posilují sklovinu a neutralizují škodlivé kyseliny.

SMÍŠENÝ

Provoz
Německo:166 000 těžkých nákladních vozidel projede denně nejpoužívanějším dálničním úsekem v Německu, 
tj. A3 mezi křižovatkou Kolín nad Rýnem-východ (Kreuz Köln-Ost) a trojúhelníkem Kolín nad Rýnem Heumar 
(Dreieck Köln-Heumar).

Mnichov je nejpřetíženějším městem v Německu se 74 hodinami zácpy ročně. Následuje Berlín (71 
hodin) a Hamburk (56 hodin). Nelze srovnávat s Londýnem (156 hodin), Chicagem (155 hodin) a 
Paříží (138 hodin)!
Zdroj: Global Traffic Scorecard

Zdraví
Škytavkajsou velmi nepříjemné – obvykle jsou výsledkem příliš rychlého jedení, ale někdy jsou způsobeny 
stresem.
Když se bránice trhavě stáhne, skončíme s škytavkou. Jedním z domácích léků je kloktání studenou 
vodou, protože to stimuluje bloudivý nerv v zadní části krku, který zklidňuje bránici.

Pozor na otravu oxidem uhelnatým.
Časté nebezpečí zejména v zimních měsících, protože ať topíte čímkoli, sebemenší závada na 
kamnech způsobí nepozorovaný únik oxidu uhelnatého (CO). Při vdechování tento neviditelný plyn 
bez zápachu brání transportu kyslíku v těle.
Příznaky jsou: Bolest hlavy, závratě, zvonění v uších a také nevolnost a pokud se koncentrace CO v 
krvi zvýší, kůže na obličeji zčervená. Objevují se srdeční arytmie. Okamžitě opusťte místnost 
(budovu) a zavolejte záchrannou službu. Osoby v bezvědomí umístěte do stabilizované polohy a 
uvolněte těsné oblečení kolem hrudníku, aby se jim lépe dýchalo. Pokud dojde k zástavě dechu, 
okamžitě začněte s resuscitací.
Existují měřiče oxidu uhelnatého, které lze instalovat na zeď nebo strop, které při zvýšené 
koncentraci spustí alarm.
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Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura

Zpětný přechodse poprvé objevila v Rusku v roce 17C a první zvlněná horská dráha (30 m vysoká) byla viděna 
v Paříži v roce 1817 – nepříliš působivá ve srovnání s dnešními rekordními velkými naběračkami v zábavních 
parcích.

Thezimní olympijské hry 2026bude v Lombardii/severní Itálii, Milán (hlavní město regionu) je 
největším městem v oblasti.

Dánsko:Místo světového dědictví UNESCO Stevns Klint, vápencové útesy na východním pobřeží Zeelandu, otevřelo 
loni v říjnu nové návštěvnické centrum. Tyto útesy jsou staré 66 milionů let a jsou bohaté na fosilie.

Thevěž, která se naklání nejvíce na světěnení v Pise (sklon 4,95°), ale v Gau-Weinheim 
(Německo). Jedná se o středověkou opevněnou věž se sklonem 5,42°.

Neonová slaná vodadigitální umělec a designér vnesl nový život na hudební festival v Las Vegas 
tím, že přeměnil místní opuštěnou čerpací stanici ze 30. let na retro krajinu zářících světel. Mnohem 
působivější než ohňostroj.

Thečínský Nový rok, který se slaví od 22. ledna do 7. února, je letos ve znamení zvěrokruhu Králík. 
Zajíc symbolizuje mír a naději. přát si pravdu,

Fotka Johnnyho Chenga
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Nezastavíme se, protože stárneme... stárneme, protože se zastavíme!
Clint Eastwood

11.01. Mezinárodní den díků
24.01. Mezinárodní den vzdělávání
04.02. Světový den proti rakovině a Mezinárodní den lidského bratrství 06.02. 
Mezinárodní den nulové tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů 10.02. 
Světový den luštěnin
11.02. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
13.02. Světový den rádia
20.02 Světový den sociální spravedlnosti
21.02. Mezinárodní den mateřského jazyka

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

FECC (Federacion Espanola de Clubes Campistas)pořádá svou národní rally od 31. března do 9. dubna 
2023 v Jaén/Španělsko.

FITUR 2023 - UNWTO

V rámci FITUR 2023 v Madridu se FICC, zastoupená svým prezidentem Joao Alves Pereirou, 
zúčastnila UNWTO Affiliate Members Corner“ ) na téma „Trendy v cestovním ruchu v roce 
2023“.

Dne 20. ledna mělo deset vybraných poslanců příležitost představit prostřednictvím případových 
studií, jak bude vypadat cestovní ruch v roce 2023 a jak těžit ze změn v tomto odvětví.

Byla probrána následující témata;

1. Cestovatelský comeback: - Ohlédnutí do roku 2022.

2. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru: - Veřejně-soukromá aliance pro mexické karibské destinace, aby prosperovala.

3. Udržitelná transformace: Udržitelná cesta JTB do roku 2030 prostřednictvím podnikání

4. Digitální nomádi: Práce na dálku – kombinující práci a dlouhodobé cestování; celoroční turistika a 
mimosezónní hosté (Chorvatsko)
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5. Oživení letectví: jak se cestovní ruch a letectví navzájem proměňují, a výhled na rok 2023

6. Cestovní pojištění: Vývoj cestovního pojištění po nebo podle COVID19

7. Cestování s podporou technologií: Rovnost obsahu pro více online hotelových rezervací

8. Kulturní městské destinace: Příležitosti pro geografickou inteligenci ke zlepšení výkonnosti cestovního 
ruchu

9. Gastronomický cestovní ruch: Barcelona jako referenční destinace pro gastronomickou dokonalost

10. Zážitková turistika: pojem "bleisure".

Byla to jedinečná příležitost setkat se s dalšími affiliate členy a podtrhnout význam kempingových 
aktivit FICC, o které byl velký zájem, a vytvořit lepší spolupráci mezi oběma organizacemi.

Kromě toho se prezident FICC setkal se zástupci Chorvatského národního úřadu pro cestovní ruch, aby 
požádal o podporu pro slavnosti FICC v Zadaru v červnu 2023

Publikum
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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 
24. do 28. 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. do 29. března 
2023 v Šanghaji
Dánsko:
Finsko:Caravan Show od 21. do 23. dubna 2023 v Turku
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: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 2023
Touristik & Caravaning od 16. do 20. listopadu 2023 v Lipsku
Velká Británie:Caravan Camping and Motorhome Show od 21. do 26. února 2023 v 
Birminghamu
WTM od 7. do 9. listopadu 2023 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:Veletrh Kampeer & Caravan Jaarbeurs od 4. do 8. října 2023 v Utrechttu 
Portugalsko:Nauticampo od 8. do 12. února 2023 v Lisabonu Španělsko: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
Madrid Expo Camper & Caravan od 9. do 17. září 2023 v Madridu 
Švýcarsko: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

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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