87. F.I.C.C. RALLYE 2018
27. 7. – 4. 8. 2018 Paaren im Glien , Německo
Německý Camping Club (DCC) slaví letos 70 let od svého založení a z
tohoto titulu byl pověřen pořádáním 87. F.I.C.C. Rallye 2018.
Pořadatelé zvolili pro místo tohoto světového setkání lokalitu
zážitkového parku u vesničky Paaren im Glien v severozápadním dosahu Berlína. Statistika pořadatelů
uvádí, že se zúčastnilo cca 2000 osob, cca 800 karavanů nebo obytných aut a 26 národů. Část výpravy z ČR
zajišťovala Federace campingu a caravaningu ČR ( FCC ČR ), pod vedením jejího prezidenta pana Bohumila
Starého.
Slavnostní zahájení Rallye bylo v sobotu dne 28. srpna od 16 hodin. Úvodem byl uspořádán tradiční průvod
doprovázený dechovou kapelou. V průvodu nesl místní oslík vlajku F.I.C.C., která byla posléze za zvuků Ódy
na radost rozvinuta. Průvodu se zúčastnilo všech 26 na Rallye přihlášených národů, mnozí v národních
krojích. V průvodu se neztratila ani česká skupina čítající 27 osob. V čele skupiny byly neseny jak státní
vlajky ČR, tak i vlajky klubové. Jako poslední do haly, kde vlastní zahájení proběhlo, vcházeli němečtí
pořadatelé; při tom kapela hrála i v Německu populární Rosamunde, neboli Roll out the barrels – vyvalte
sudy (nás však nezmátli, my víme , že se jedná o Vejvodovu Škoda lásky).
FCC ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Asociací kempů ČR (AKČR), Asociací informačních center
ČR(ATIC), Ústředním automotoklubem ČR (UAMK), Autoklubem ČR (AČR) a Klubem českých turistů (KČT) ,
připravila stánek s nabídkou propagačních materiálů a pozváním do ČR, který byl po celou dobu u vstupu
do česko – slovenské zóny.
Společně s přáteli ze Slovenska jsme připravili Česko – slovenský den, jako připomínku 100 let vzniku
Československa. Zhruba 1100 osob (teplota 34°C!), včetně prezidenta F.I.C.C. pana J.A. Pereiry (byl
občerstven becherovkou a bývalým českým rumem; dožadoval se něčeho silnějšího a mínil tím borovičku )
přišlo na toto přátelské setkání, kde bylo společnými silami připraveno občerstvení z typických českých a
slovenských regionálních potravin. Náklady na občerstvení měli jednotlivé posádky ve vlastní režii. Velký
zájem byl o slivovici, becherovku, víno, české točené pivo (Rebel),minipreclíky, chlebíčky potřené
brynzovou pomazánkou, sýry, atd. Slovenská strana vedená panem Jaro Mišurou mimo občerstvení zajistila
stan 5 x 10 m, který byl přistavený k menšímu stanu, zajištěnému českou stranou. Návštěvníci byli zváni do
České a Slovenské republiky, za jejich krásami a atraktivitami. U příležitosti oslav 70.let činnosti
pořádajícího DCC se uskutečnil společenský večer, kde česká strana předala pořadatelům uměleckou mísu s
logy setkání .
Ve středu 1.8.2018 se konalo Generální shromáždění F.I.C.C., za účasti prezidenta FCC ČR pana Starého ,
viceprezidenta pana Chvály (zástupce KČT ve FCC ČR) a zástupce UAMK pana Růžičky, v rámci kterého bylo
projednáno jak hospodaření, tak i plnění úkolů jednotlivých členů a komisí a byl nastíněn plán na rok 2019.
V samostatném vystoupení pan Starý informoval generální shromáždění o pořádání 69. F.I.C.C. Youth
Rallye v České republice ve dnech 18. až 22. dubna 2019 v Autokempu Konopáč u Heřmanova Městce (
bližší informace na www.konopac- hm.cz/21090/ficc-youth-rally) Generální shromáždění dále odsouhlasilo
následující kalendář :
 88. mezinárodní F.I.C.C. Rallye bude v Chateaubriant ( Francie ) ve dnech 26.7. - 4.8.2019 .
 89. mezinárodní F.I.C.C. Rallye bude ve Fukušimě ( Japonsko ) ve dnech 28.9. - 6.10.2019 .
 90. mezinárodní F.I.C.C. Rallye bude v Ostii ( Řím/ Italie ) ve dnech 24.7. - 2.8.2020 .
 70. mezinárodní F.I.C.C. Rallye mládeže bude o Velikonocích 2020 v Portugalsku .
Mezinárodní F.I.C.C. Rallye bude ve dnech 29.7.-7.8. 2021 v Dublinu ( Irsko ) .
Kandidaturu na mezinárodní F.I.C.C. Rallye v roce 2022 ohlásilo Polsko , Estonsko a Rusko .

V rámci reciprocity jsme navštívili národní dny Taiwanu, Velké Británie, Německa, Norska, Estonska,
Japonska, Švýcarska, Francie, Turecka, Finska, Rumunska a Švédska. Z vlastního kempu byla zajištěna
doprava shuttle busem do vlakové stanice Nauen a odtud do centra Berlína (doba jízdy vlakem 37 minut , v
periodě á 20 minut). Náklady na toto spojení si hradili účastníci sami, při čemž bylo možno na recepci
kempu zakoupit celodenní berlínskou jízdenku na veškerou berlínskou pozemní i podzemní dopravu v ceně
8,6 Euro. Tato jízdenka platila již z a do stanice Nauen. FCC ČR uspořádala pro 15 účastníků samostatný
zájezd do Berlína, který provázela česká průvodkyně.
Pořadatelé uspořádali pro delegáty výlet lodí po Wannsee (místo známé konference).
Všichni účastníci měli možnost se zúčastnit výletů organizovaných pořadatelem, v ceně 39 – 48 Euro. Cíle
výletů byly Berlín, Brandenburg, Postupim, Drážďany, Lipsko, Spreewald.
Snad na okraj je možné zmínit drobné nedostatky jako málo nádob na odpadky, chybějící možnost dopravy
na blízké koupání (většinu pobytu byly teploty nad 30°C ! ), byl by vhodnější větší počet sociálních zařízení,
recepce byla zavřena v pátek v 10 hodin, poslední shuttle busy jezdily pouze do pátku.
Na závěr je třeba poděkovat všem karavanistům vystupujícím společně za ČR z řad FCC ČR , AČR , UAMK a
KČT, za příkladnou propagaci svých organizací i ČR. Poděkování patří také panu Jaroslavu Mišurovi,
prezidentu Slovenské asociace Campingu a Caravaningu (SACC) za přátelství i porozumění a to jak jeho, tak
i jeho slovenských přátel (14 posádek, 30 osob). Velký dík patří agentuře CzechTourism, která pomohla
zabezpečit účast na této rallye a zároveň výpravu vybavila řadou propagačních materiálů .
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