
DOBŘE VĚDĚT - ŘÍJEN 2021

Druhý světový kongres FICC o kempování, karavanování

a Motorcaravanning

ve VERRIERES-LE-BUISSON/Paříž-Francie se 

nyní bude konat od 26. do 28. října 2022

Bude se konat 91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY v MOSKVĚ/RUSKU
od 29. července do 7. srpna 2022
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ve sportovním centru Luzhniki, které je největším sportovním komplexem v Evropě s hřišti a rekreačními 
oblastmi v zeleném prostředí. Stadion není jen sportovní arénou, ale slouží také jako největší koncertní 
síň v Rusku, kde vystupují mezinárodně uznávané skupiny a kapely.

V blízkosti jsou hotely (Apelsin, Spectroom, Blues) pro účastníky, kteří nemohou přijet s vlastním 
karavanem, motorovým karavanem nebo stanem.

Připravujeme se, abychom poskytli velmi bohatý a pestrý program výletů, včetně výletů po 
Moskvě a okolí města. Po rally bude také příležitost cestovat po Rusku a zastavit se přes 
noc v moderních dobře vybavených kempech.
Kromě účasti na „Fóru cestovního ruchu v Rusku pojedeme“ se uskuteční prezentace kempů, 
nových tras po Rusku, workshopy, ochutnávky, interaktivní programy a zábava, návštěvy muzeí a 
architektonické prohlídky s průvodcem.

Luzhniki

Kreml
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Katedrála Krista Spasitele Národní Treťjakovská galerie

Náklady na registraci jsou 140 EUR (za dospělou osobu), mládež mezi 12 a 17 lety v karavanu 
nebo karavanu 85 EUR.
Děti do 11 let včetně: zdarma.

Účastníci karavanu nebo karavanu: 180 EUR Účastníci (1 
osoba), kteří se nezdržují na místě rally: 50 EUR Elektřina: 30 
EUR

92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022
od 28. září do 7. října

V ČÍNĚ

Během Valného shromáždění 2021 v A Guarda ve Španělsku organizátor RV21 představil pro 
účastníky velmi zajímavý program, včetně hodin Kung Fu a thajského Chi, čínštiny
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kaligrafie, skládání papíru, čajový obřad, sportovní soutěže, večerní show (tanec, hudba, opera 
atd.) a také výlety do Shidu, Shanhaiguan, Tanjin, Pekingu atd.
Účastnické poplatky jsou 120 USD za dospělou osobu, 60 USD za mládež (12-17 let) a děti do 12 let: 
zdarma.

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. ČERVNA do 3. ČERVENCE
v KOZIENICE/POLSKO

Oficiální webové stránky: www.pfcc.eu
Angličtina: http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf
Němec: http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
Français http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf
polština: http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf

Oficiální webové stránky rally budou spuštěny na konci roku.
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Kempování/Caravanning/Motorcaravanning

Inovace v karavaningu: protiskluzový/hadí systém

Karavany nejsou po technologické stránce příliš inovativní. Existuje však jedno příslušenství, kterému je v dnešní 
době věnována příliš malá pozornost a které může znamenat skutečný rozdíl: elektronický systém proti hadům.

Stabilizační spojka je nyní standardní, ale zatím neexistuje žádný integrovaný elektronický systém, který by se 
zapnul, když se karavan začne hadat/houpat. Takový systém lze ale dodatečně namontovat na auto a/nebo 
karavan.

Na autě
Nové vozy jsou vybaveny systémem elektronické stability (ESP). Senzory v autě rozpoznají, že se vůz 
chystá dostat smyk, a elektronika rychle zareaguje zabrzděním jednoho nebo více kol, aby se vůz 
stal opět stabilním. Tento systém doplňuje program stability přívěsu (TSP nebo někdy známý pod 
jiným pojmem). Když Program zjistí, že se tažený karavan kymácí nebo kymácí, každé kolo bude 
postupně zabrzděno a tato akce karavan stabilizuje. Pokud to nebude stačit, celý outfit automaticky 
zabrzdí a houpání/kymácení se zastaví.

Na karavanu
Asi před 30 lety vynalezl Wolfgang Lubs LEAS (Lubs Elektronische Anhänger Stabilisierung - Lubs 
Electronic Trailer Stabilizer), který aktivuje brzdu přívěsu, pokud karavan začne hadat nebo se 
houpat. Univerzální systém LEAS, který je stále na trhu a funguje dobře, byl zkopírován jinými 
výrobci.
Systém LEAS byl zkopírován velkými výrobci, jako jsou ALKO (s ATC), BPW (s iDC) a Knott (ETS plus). 
Triorep „Mountain Brake System“ (ITBS) má také funkci proti poskakování, kdy senzor v karavanu 
detekuje, zda se karavan kymácí nebo kývá, a aktivuje brzdu přívěsu. Rychlost outfitu se sníží a had 
se zastaví.

V praxi
Čím je karavan těžší, tím je větší pravděpodobnost, že bude had. Stabilizační spojka zajišťuje, že 
karavan nečaruje tak rychle, ale když to udělá, udělá to spíše násilněji. Řidič samozřejmě může 
zabrzdit osobně, ale všechny elektrické systémy reagují mnohem rychleji a efektivněji, než by mohl 
nejlepší řidič karavanu na světě.
Karavanové systémy reagují rychleji než TSP v automobilu, někdy příliš rychle, pokud například 
karavan poskakuje, když jede sníženou rychlostí po hrbolaté silnici. Trvá jen několik sekund, než 
zjistíte, jak se chová kombinace karavanu a auta. Totéž se stane, když člověk jede (příliš?) Rychle, 
aby předjel kamion a karavana se začne houpat v bočním větru. Karavana reaguje rychle a 
stabilizuje se, jakmile rychlost trochu klesne.
Pokud řídíte těžké tažné vozidlo pomocí tempomatu, měli byste být obzvláště ostražití. V autě byste 
měli mít indikátor nebo displej, který ukazuje, kdy systém funguje. Když se spustí TSP vozidla, 
karavana se opravdu začne houpat. Můžete cítit a slyšet vibrace systému ABS vozidla. Světla na 
palubní desce začnou blikat a mnohem dříve, než byste sami zabrzdili, vozidlo již zareagovalo a je 
tak zabráněno potenciálně nebezpečné situaci. Oba systémy mohou perfektně fungovat v 
tandemu, což zvyšuje bezpečnost při tažení karavanu.
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Pamatujte: elektronické systémy brzdí mnohem rychleji, než dokáže nejlepší řidič!

Aby byl systém spolehlivý, je důležité, aby byl správně nainstalován. Funkci TSP je třeba často aktivovat, 
pokud je spojovací zařízení/tažné zařízení dodatečně namontováno.
Bohužel se často stává, že palubní počítač vozidla není vhodný, pokud je namontována (levnější) 
spojka přívěsu/tažné zařízení. Uvědomte si to tedy při montáži spojky přívěsu/tažného zařízení. A je 
zásadní mít dobré a spolehlivé napájení těchto systémů pro provoz v karavanech. Používejte 
především zdravý rozum!
Je-li v provozu systém proti hadům, musí být identifikována a řešena příčina jakéhokoli hada. 
Nezapomeňte řádně naložit karavan a jet pomaleji. Nakonec je systém proti hadům pouze 
bezpečnostní sítí pro použití v případě nouze a neměl by být za normálních podmínek zapnut.

Nicméně instalace ATC, ITBS, TSP nebo jednoho z dalších elektrických stabilizačních systémů do vašeho 
karavanu je moudřejší investice než většina ostatních viditelných systémů a měla by být povinná pro všechny 
karavany, které se vydávají na silnice. Bezpečnost jízdy se rozhodně zlepšila.

Grafika: Mercedes-Benz
Zdroj: „De Caravan“ Clubzeitschrift des Nederlandse Caravan Club (NL) Srpen 2021

Holandsko: Z táborníků, kteří si pronajmou obytný vůz, 53% kupuje jeden poté. 9% z nich během roku.

Zdroj: NKC (NL)

Praktické tipy - také pro táborníky
Studený sprej, který používáme při sportovních zraněních, lze použít k uvolnění rezavé šrouby. Jednoduše nastříkejte 
zarputilé šrouby, nechte je zapustit a zjistíte, že šroub můžete snadno vyjmout obvyklým způsobem.
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Odstranění vaječných skořápek může být často obtížné. Jednoduché řešení: do vroucí vody přidejte trochu octa. 
Vzhledem k tomu, že skořápka obsahuje 90% vápna, rozpustí se v octě a usnadní odlupování vajíčka.
(Někde číst)

SMÍŠENÝ

Provoz
Pomáhá barva vozidla předcházet nehodám? Zjevně ano - protože světlá vozidla, zejména bílá, 
odrážejí světlo lépe, a proto jsou dříve viditelnější. Podle statistik jsou černá auta nejvíce náchylná k 
nehodám.
V horkých zemích absorbují bílá vozidla až o 8% méně tepla než tmavší.

Švýcarsko: Ve Švýcarsku musí všechny děti do 12 let při cestování v autě sedět na dětské sedačce. 
Pokud jsou vyšší než 150 cm nebo starší než 12 let, musí používat bezpečnostní pás.
Povolena je jakákoli dětská sedačka za předpokladu, že odpovídá hmotnosti a výšce dítěte a je opatřena 
jedním ze dvou regulačních znaků EHK.
Pokuta za přepravu dítěte, které není řádně zajištěno, je 60 CHF.
Zdroj: Auto - ACS (CH)

Španělské dálnice AP-7 (Tarragona-La Jonquera a Montmélo-El Papiol) a AP-2 (Zaragoza-El Vendrell) 
se od 1. září 2021 uvolní. Úseky C-32
(Barcelona-Lloret de Mar) a C-33 (Barcelona-Montmelo) jsou prozatím také volné, protože koncese 
skončily. Lze však předpokládat, že v určitém okamžiku bude představena viněta.

Zdroj: Servitur-DCC (D)

Zdraví
Dobré zdraví s tai-chi: Jemné plynulé pohyby a hluboké dýchání spojené s tai chi jsou vynikající 
pro svaly, rovnováhu a relaxaci. Pomáhá také předcházet cukrovce a podle jedné studie je stejně 
účinný jako rychlá chůze v kombinaci se svalovým tréninkem.
Zdroj: Viděno ve Freizeit-Revue (D)

Noční pocení a pocení jsou nepříjemné, ale šalvěj může pomoci. 3 gramy šalvějových listů zalijte 
150 g vroucí vody a nechte odkryté stát 10 minut. Sceďte a pijte horké nebo studené.

Zajímavosti/Životní prostředí/Kultura
Podle fenologického kalandru (na základě přesných dlouhodobých pozorování 
přírodních procesů) růst rostlin určuje roční období a rozlišuje mezi deset odlišných 
sezón: zima, předzvěst jara, časné jaro, výška jara, začátek léta, vysoké léto, pozdní léto, 
časný podzim, výška podzimu a pozdní podzim.

Montpellier je nové „Design Art City“
Město Montpellier je proslulé moderní architekturou a neustále se objevují nové budovy. Dvě, 
která se jasně odlišují od ostatních, jsou „Le Nuage“ (cloudové) wellness centrum a
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„L'Arbre Blanc“ (bílý strom), kde balkony náhodně vyčnívají ven jako větve z kmene stromu.

Montpellier bude brzy označen jako „Design Art City“, což je značka, kterou spustil pouliční umělec 
Kamel Secraoui, aby zdůraznil závazek měst a obcí k architektonickým a uměleckým inovacím.
Zdroj: DCC (D) - výpis

Francie: Francouzská vláda zvažuje, zda by se výrobci cigaret měli podílet na nákladech na čištění 
konců cigaret. 2,4 tisíce milionů nedopalků ročně skončí na ulici. Výrobci cigaret by měli mít 
povinnost přispívat každoročně částkou 80 milionů eur na odstraňování těchto odpadků a 
investovat do kapesních popelníků, popelnic na cigarety a nového systému recyklace.

Každý rok kuřáci po celém světě shoďte 4,5 miliardy cigaret na ulici nebo v přírodě a jejich 
rozložení trvá 15 až 100 let (v moři až 400 let).

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEJICH ČLENŮ

UNIONE CLUB AMICI (Itálie) slaví to 25. výročí tento rok.
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Prezidenti často italských členů FICC klubů Confederazione Italiana del Campeggiatori -
ACTITALIA Fderazione - Unione Club Amici

během parmského veletrhu

Cena DCC Europe protože kempy šly do kempů v Německu, Itálii, Francii, Chorvatsku a 
Rakousku.

DCC Europe Platinum Cena byla udělena Německu a Španělsku.

E-kniha FICC

The Web Camping Card International byla v říjnu loňského roku zcela aktualizována o nové 
funkce a uživatelsky přívětivé pokyny a popis výhod, které mají uživatelé CCI k dispozici.

Aby uživatel/táborník získal přístup k podrobným informacím, musí se zaregistrovat na webových 
stránkách www.campingcardinternational.com, přestože všechny výhody spojené s CCI jsou zřejmé 
bez registrace.

Jakmile se uživatelé/táborníci zaregistrují a prokáží, že mají platný CCI, mají přístup k e-knize CCI se 
seznamem všech slev podle zemí a konkrétních turistických informací, které zajistí, že si naplno 
užijí prázdniny v kempu.

Jako registrovaný uživatel zadejte svůj e-mail/heslo a vyberte požadovanou zemi, abyste si mohli e-
knihu stáhnout jako soubor pdf (v tuto chvíli je k dispozici pouze v angličtině).
Aplikaci CCI najdete také v Apple Store a Google Play, jejíž používání na vašem mobilním zařízení je 
jednodušší.
FICC a váš tým CCI vám přejí krásnou a relaxační dovolenou v kempu!
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„KEMPOVÁNÍ S FICC“

je kanál YouTube, kde můžete komunikovat nejen se členy FICC, ale se všemi táborníky z 
celého světa a sdílet své tipy na kempování, zkušenosti a vzpomínky, než vyrazíte na výlet, 
a dokonce i když jste pryč. To umožňuje každému maximální potěšení z tohoto druhu 
outdoorové turistiky.

Cestování, poznávání širého světa, každé ráno probuzení na jiném místě ... Ať už cestujete 
sami nebo ve skupině, výlet ve vašem karavanu je vždy dobrodružství. Aby ale toto 
dobrodružství neskončilo katastrofou, doporučuje FICC podívat se na video „Deset 
nejlepších postupů před odletem“, které vytvořila komise FICC Motorcaravanning 
Commission.

„Kempování s FICC“ je přístupné prostřednictvím následujícího odkazu:

https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q

VÝSTAVY

Rakousko: Caravan Salon Austria od 20. do 24. října 2021, ve Wels 
Ferienmesse Wien od 7. do 9. května 2022, ve Vídni
Belgie: Salon des vacances od 2. do 6. února 2022 v Bruselu
Finsko: "Karavan „Veletrh od 21. do 23. ledna 2022 v Helsinkách
Francie: NASTAVTE od 2. do 4. listopadu 2021 v Montpellier
Německo: Caravan Bremen od 6. do 8. listopadu 2021, v Bremen 
Touristik & Caravaning od 18. do 22. listopadu 2021, v Lipsku CMT 
od 15. do 30. ledna 2022, ve Stuttgartu
Reise + Camping od 16. do 20. února 2022, v Essenu 
Reisen & Camping od 7. do 9. ledna 2022, v Leipzig 
Messe Erfurt od 28. do 31. října 2021, v Erfurtu
Freizeit, Touristik & Garten od 28. dubna do 2. května 2022 v Norimberku
Velká Británie: Caravan & Motorhome Show v lednu 2022, v Manchesteru NEC 
Motorhome & Caravan Show od 22. do 27. února 2022, v Birminghamu
Severní Irsko: Show karavanů a obytných vozů od 14. do 16. ledna 2022 v Belfastu
Itálie: Turismo & Outdoor od 3. do 6. února 2022 v Parmě
Holandsko: Karavana od 26. do 30. ledna 2022 v Leeuwardenu
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
Švédsko: Skandinávská show pro karavany (Elmia) od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu
Švýcarsko: Suisse Caravan Salon od 28. října do 1. listopadu 2021, na ženevském 
autosalonu v Bernu od 19. do 27. února 2022, v Ženevě
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Redakce nepřebírá žádnou odpovědnost za publikované články.
Jakákoli odpovědnost za chybnou nebo neúplnou reprodukci/překlad je vyloučena

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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