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85 Anos Helios Clube Thun (HCT 1934 -2019)
membros e vários danos tempestade levar a placa para
recomendar os sócios do clube a dis- resolver o contrato de
arrendamento com a fundação DNZ. Após a fundação do
SNU-UNS (Schweizer Naturisten União), em 2004 a separação
final dos ONS ocorreu. Agora, o HCT é um clube dependente indentro do SNU-UNS.

Na segunda-feira de manhã 24 º Setembro 1934 em

20.30 horas, o Helios Clube Thun (HCT) foi fundada no “Pension
Lachen” na pequena cidade de Thun (cerca de 45.000 habitantes
e cerca de 20 km a leste de Berna).

Entre os membros fundadores foram também Edi Fankhauser e
Werner Zimmermann (veja Foco agosto 2019).
Desde 2010, o atual tesoureiro do HCT mantém a mesma posição
no Comitê Central do INF-FNI. A atividade clube mudou-se mais e
mais para o semestre de inverno.

O propósito e objetivo desta reunião foram a fundação de uma
seção local da “Schweizer Lichtbund” (slb, mais tarde renomeado
como ONS). A decisão foi tomada para aumentar a uma taxa de
adesão de 4, - CHF. Além disso, foi discutida a aquisição de um
pedaço de terra. O site voltado foi localizado fora da cidade de
Thun, no município de Oberhofen, na margem direita do Lago
Thun.

Em 2001 o clube montagem decidiu share
25.000 CHF na renovação da piscina coberta em Oberhofen. Desde
então, o centro de fitness Ober- Hofen está à nossa disposição
gratuitamente todos os domingos, do início de outubro até final de
Abril, das 18h30
- 21.00 horas

1936 foi o tempo: o site poderia ser comprado a um preço de
1.200 CHF.

Rolf Hostettler, Tesoureiro das Fontes HCT:
Vários Ata da HCT

Em 1939, o slb Thun foi rebatizada de “club Wochenend- ONS
Gruppe Thun”.

www.heliosclub-thun.ch

Uma outra mudança de nome seguido em 1961. Desde então, o
clube é denominado “Helios Clube Thun (HCT). Durante a mesma
Assembléia Geral, em 1961, decidiu-se vender o “Paradiesli” para
a fundação “Die Zeit neue” (DNZ em Thielle, para 2.353,20 CHF.
No entanto, o site foi operado e mantido sob um contrato de
arrendamento ainda pela HCT. Esta con- tinued até cerca de 2014.
a falta de interesse do clube
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Retrato - Gianfranco Ribolzi
17 junho º 2001, após os gostos de Daniele Agnoli, Claudio
Ranieri, Tom Operti, Carlo Consiglio, etc. seguido. Sua era a
presidência mais longa na história da federação, e as energias
profusa e seu compromisso a toda a volta, que o viu viajam o
mundo para representar o nosso vement mo-, deu prestígio e
grande visibilidade na Europa e no mundo para naturismo
italiano , tanto na participação em congressos mundiais e
organizadas em países ainda longe (Brasil, Nova Zelândia,
etc.), e por suas habilidades organizacionais: lembramo-nos, de
fato, a organização de torneios de petanca numerable in-, o
“Inter- Encontro nacional da Juventude “de 18 a 23 maio de
2004 no Club Le Betulle, o 33 rd Swimming Gala em Turim em
2004 ea 32 nd Mundo natu- Rist Congresso em Isola Capo
Rizzuto, na Calábria, em 2010, pela primeira vez hospedado na
Itália etc.

Além disso, não devemos esquecer o fato de não pequena
importância, que antes de ser eleito presidente da federação
era o secretário do mesmo de 1997 a 2001, o ano da sua
eleição, com unanimidade, como presidente do órgão federal
italiana máxima . E naquela ocasião, em sua carta de
agradecimento pela confiança GI-ven-o pelo Conselho de
Administração, Gianfranco Ribolzi apontou que ele seria o presidente de todos.

Entre os pioneiros do naturismo italiana é a figura importante de
Gianfranco Ribolzi, um naturista desde 1964, engenheiro e antigo
vice-diretor aeronáutica na Fiat, ele também foi um dos
co-fundadores do Club “Le Betulle”, localizada no município de La
Cassa, na província de Turim, juntamente com Tomaso Operti e
Gui- fazer Ragazzi. Posteriormente, após a morte prematura de
Tom Operti, ele assumiu a direção do clube, juntamente com sua
esposa Luisa Mussa com quem compartilhou e compartilhou
todas as batalhas que o movimento naturista italiana tem apoiado
e suportes para a afirmação da ideia naturista em Itália .

Seu desejo era coordenar soluções compartilhadas, algo que
ele sempre tem feito não só com a vontade e transparência,
mas também com determinação e consistência para fazer
cumprir as diretrizes ditadas por aqueles que o precederam.
Em sua à letra dos intenção, de fato, Gianfranco lembrou
alguns pensamentos emprestados de (que era na altura
presidente da Federação Francesa de naturistas) e
compartilhada por ele Jacques Dumont. E isso é que é
necessário “ter cuidado com ambos muito liberalismo e muito
nismo sectaria-, independentemente se isso acontece por
amigos que nos são caros, portanto, armados com boas
intenções, ou por outras pessoas que gostariam de
revolucionar o não é revolucionária: a natureza.

Participou na fundação da UNI (Unione Naturisti Italiani), isto é, a
sua transferência da Suíça para a Itália em 1969 com o rable
então insepa- Tom Operti e Guido Ragazzi com quem sempre
promoveu o ção voca- nude-naturista de UNI. Esta clarificação é
muito importante porque o inimigo mais perigoso do naturismo
nunca é o adversário sincero e declarada, mas sim que têxteis ou
intruso semitessile que polui a pureza do movimento golpeando-o
em sua conotação essencial, a nudez integral.

Tolerância e respeito pela liberdade dos outros não são razões
suficientes para força de naturismo a aceitar tudo, desde aqueles
que tendem a Abu-se a nossa liberdade naturista conquistado.

Gianfranco Ribolzi, nos 16 anos de sua sidency pré da mais
alta posição Federal italiano, lutou com toda sua força e
dentro dos mits Li- de suas possibilidades, sempre que havia
aberturas no Parlamento para o nosso movimento, para a
aprovação de uma proposta legal para a regu-

Gianfranco Ribolzi foi eleito para a posição mais alta da parte de trás
da Federação Italiana de naturistas em
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Regulamento do naturismo. Se não tiver êxito, a culpa não sua,
mas da lentidão e cegueira dos nossos políticos que não
conheceram o potencial económico do turismo naturista é. Ele
também merece crédito, tendo-se tornado o único proprietário do
Le Betulle Clube em 1996, de nunca ter sucumbido à tentação de
um nudismo nal optio- favorecido, na esperança falaciosa de que
este truque poderia atrair mais pessoas para o res estruturalistas
naturistas.

Um amante da natureza e um grande desportista, o engenheiro
Fiat praticada remando a um nível competitivo, esqui
cross-country e andando, e, além do trabalho, sua vida foi
praticamente toda dedicada ao naturismo junto com seu
companheiro insepa- rable Luisa Mussa , só acho que ele
começou sua naturista volta aventura em 1964, então apenas
vinte anos, para o agora famoso “Ile du Levant”, uma ilha ao
largo da ra Francês Rivie-, que manteve-se um paraíso para os
naturistas.

Em uma entrevista recente, em setembro de 2018, emitido para
um jornal nacional, recordou os momentos difíceis vividos em
Mirafiori que ele conseguiu superar graças ao seu ideal de vida,
naturismo, que é uma filosofia que ensina o respeito, não apenas
da natureza, mas também de si mesmos e aos outros. O jornalista
recorda, o artigo que foi esta- ted por Kant, ou seja, que “o nu é
indecente só para o indecente”, um conceito reiterou também pelo
Papa João Paulo II mais de dois séculos mais tarde.

O Turinese Ribolzi, em virtude de seus contatos com os naturistas,
associações e rações fede- europeus, não é apenas uma figura de
destaque a nível nacional, mas também é conhecido em todo o
mundo, tendo tido a capacidade de manter relacionamentos
interpessoais não só formal, mas também de amizade e
colaboração activa com aqueles que compartilham seus próprios
ideais, seus próprios objetivos, o seu próprio compromisso com a
perceber a filosofia de vida re- apresentado por naturismo que no
início parecia apenas uma utopia.

Seu pragmatismo e pragmatismo são destacadas na entrevista
onde ele diz que na última metade do século muita confusão tem
sido feito sobre os verdadeiros princípios que inspiram naturismo.
E isso aconteceu por causa daqueles que pratica- ced-lo sem
regras.

Atualmente, ele continua a gerir o Club Le Betulle, juntamente
com sua esposa Luisa (que é presidente da Uni, enquanto ele
é seu secretário), e é o editor da revista “InfoNaturi- sta” desde
o lançamento da primeira edição em 1997.

A revista, além, claro, falando sobre naturismo, que representa
a síntese do seu pensamento que parece refletir uma outra das
ideias de Fabiana Martini, onde ele escreve, no primeiro ponto
do já mencionado “Manifesto”, que: “eu digo e gravação únicas
coisas que me atrevo a dizer em pessoa “.

Nudismo sem regras e sem controlos nas praias livres deve ser
combatido, pois se presta a provocadores, exibicionistas e sters
mole-. Muitas vezes, mesmo durante discussões acaloradas, ele
está sempre questão de salientar, referindo-se a fa- mous
“Manifesto”, de Fabiana Martini em comunicação digital, que: “As
ideias podem ser discutidas. As pessoas respeitam uns aos outros
“.

Pino Fiorella

Le Betulle Villaggio Naturista
Perto do Alpes, a 25 km do centro de Turim, a 20 minutos das Caselle.Caravans
aeroporto, parcelas para recreação Veículos e tendas, completamente bungalows,
caravanas com chalé equipado. Piscina, solário, jacuzzi e sauna. restaurante Clubhouse,
petanca, mini-ténis, ténis de mesa, voleibol. circuitos de bicicleta de montanha e trilhas no
Parque Mandria.

Vistas: Venaria Royal Palace e Park, St. Michele Abbey, Rivoli Castle,
Mole Antonelliana, Museu Egípcio, a Piazza S. Cario, Basílica de
Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - ITÁLIA, Tel / Fax
+39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 Mail:
info@lebetulle.org

www.lebetulle.org
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70 anos Federação Francesa de naturismo
A Federação Francesa de Naturismo está encantado com a beleza
da naturista internacional tomar ba- ming gala, que foi realizada
pela primeira vez em sua história, em Paris, o fim de semana de
18-20 outubro. Organizado por uma mão de mestre pela associação de naturistas de Paris, mais de 300 pessoas responderam à
chamada do esporte. O oportu- nidade única para mostrar à
comunidade fraterna que une naturistas de todo o mundo.

naturistas franceses transbordar de energia e itiatives in- fazer
naturismo um modo de vida. sessões de bowling, whirlpooling,
caminhadas estão nas gramas pró de várias associações
regionais throug- Hout França. E naturistas franceses através do
tecido local, participar de muitas exposições ao redor do
bem-estar.
em Lyon a partir de 07 fevereiro º a 9 º para a Feira de
Turismo Mahana e, finalmente,

Para comemorar o 70 º aniversário da Federação Francesa de
Naturismo em 2020, uma reunião festiva está previsto na sede
em Paris no dia Fri-, 14 de fevereiro de 2020. Um aniversário
que vai repercutir na presença do FFN nas três maiores feiras
de turismo franceses:

Paris de 12 de março º a 15 º para a Feira Mundial de Turismo.
No menu, a descoberta das estruturas naturistas de metrópole
e distritos fora, iniciação ao naturismo, algo a ganhar e mais
surpresas.

em Lille, a partir do 17 º para o 19 º de janeiro
para a Feira de Turismo e actividades na
natureza Tourissima;
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A “Guerra Calcinhas” após a reunificação alemã
Nos tempos do naturismo e nudismo antiga República
Democrática Alemã (RDA, 1949-1990) foram uma forma comum
de vida e um fato despreocupada. Muitas pessoas passaram seu
tempo de lazer nos lagos de dragagem ou fui acampar nas praias
costeiras do Mar Báltico, onde eles banhado nu.

No começo as autoridades não gostou dessa atitude. Mas, para
os cidadãos da RDA era um protesto silencioso contra a
propositura diária em linha du- tocar a outra vida diária.

Em 1954 o governo naquela época queria introduzir uma
proibição geral de nadar nua na costa completa, mas sem
sucesso. Isto, porque as autoridades temiam que a reputação
ternational in- das cenas de nudismo na Alemanha Oriental
seriam prejudicados.

para a zona têxtil, e que agora apenas as seções menos
atraentes foram deixados para os naturistas.

Este episódio entrou na recente história alemã como a
“Guerra Calcinhas”.

Mas a reação da população foi:

Rolf Hostettler Fonte: DDR-Museum,
Berlim

Cartas de protesto, petições e
resistência nua
Depois de dois anos houve um “fim de regular o público Open
Air Pool”.
tomar banho nu pública foi declarado como legal em seções
praia designados.
Como conseqüência nadar nu tornou-se um movimento de
massas. Não houve associações, há estatutos, sem taxas de
adesão.
Após a reunificação, em 1990, no entanto, muitos sinais nas praias do
Mar Báltico foram simplesmente tur- definida sobre por alguns de
“melhor Wessis”. Este induzida que, de repente os melhores praias
foram atribuídos

Informações foco fevereiro
prazo para artigos remeter: 20 º liberação de janeiro do
foco mais recente: 05 º fevereiro

feliz Natal
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