
DOBRÉ VĚDĚT – LISTOPAD 2021

Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a
Karavanování

ve VERRIERES-LE-BUISSON/Paříž – Francie se 
nyní bude konat od 26. do 28. října 2022

91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022 v
MOSKVA, RUSKO
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Moskevské památky

Park Zaryadye

Tento veřejný park, jen pár minut chůze od Kremlu, je jedním z moskevských 
kulturních center poskytujících vzdělání a zábavu v mnoha podobách. Nachází se ve 
stejnojmenné historické čtvrti a byl postaven na místě hotelu Rossiya, který byl 
zbořen v roce 2006. Park a centrum se rozkládají na 13 hektarech mezi 
Kitaigorodsky Proezd, Ulitsa Varvarka a
Moskvoretsakaya Naberezhnaya.

Katedrála Krista Spasitele je ruský pravoslavný kostel na Ulitsa Volkhonka, na severním 
břehu řeky Moskvy. Byl postaven v letech 1990 až 1995 a je věrnou kopií stejnojmenné 
katedrály, která byla zničena v roce 1931. Se svou výškou 103 m je třetím nejvyšším 
pravoslavným kostelem na světě po katedrále spásy lidu v Bukurešti (Rumunsko) a Petra a 
Pavla v Petrohradě.

Právě v Moskvě poprvé zazněla Čajkovského „předehra 1812“.
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92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 28. září
do 7. října V ČÍNĚ

Čínská lidová republika, velmi zalidněná země, se nachází na východě Asie. Jeho rozmanitá krajina, 
od stepí, pouští, hor, jezer a velkých řek až po 14 000 km dlouhé pobřeží, návštěvníky znovu a 
znovu inspiruje.
Města mají moderní architekturu, ale snaží se zachovat alespoň staré čtvrti a 
historické památky.
Hlavní město Peking má asi 1 402 miliard obyvatel a je kulturním, ekonomickým a 
komunikačním centrem země,
Měnou je jüan (1 USD = 6,418 yuanů).
Úředním jazykem je čínština (standardní), pravopis je „zjednodušená“ čínština. 
91,1 % populace jsou Han Číňané.
Hlavou státu je prezident Si Ťin-pching.
Šanghaj je průmyslové centrum a Hong Kong je přední obchodní centrum a přístav
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93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. ČERVNA do 3. ČERVENCE
v KOZIENICÍCH/POLSKU

Kozienice ještě nejsou tak známé jako mnoho jiných měst v Polsku, ale je to malé, živé místo, 
které se otevírá turistickému ruchu a určitě stojí za návštěvu.
Městečko se nachází pouhých 40 km od Varšavy a je správním sídlem Gminy a 
powlatu Koznienice. Populace je asi 18 000.
Název města vychází ze židovského jména Kozhnitz (německy Koschnitz) a městskou 
listinu získalo v roce 1549. Historie města však sahá až do roku 1206.

Kozienice má tři sesterská města: Göllheim v Německu, Chuhuiv (Ukrajina) a 
Medzilaborce (Slovensko).

Oficiální webové stránky: www.pfcc.eu
Angličtina: http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf 
německy: http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
Francouzština: http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf
Polština: http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf

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

Španělsko: Podle údajů INE (Instituto Nacional de Estadistica) a FECC (Federacion Espanola de 
Campings – Španělská federace kempů) byly kempingové dovolené mezi Španěly v posledních dvou 
letech stejně oblíbené jako v roce 2019. Španělští kempaři počítali s tím, že kempování nabízely 
nejlepší hodnotu a byly nejbezpečnější ze všech typů dovolené a kempy byly na prvním místě z 
hlediska ubytování. Počet nocí strávených v kempech za prvních 6 měsíců roku 2021 přesáhl 8,5 
milionu.

Itálie: Dne 5. srpna Rada ministrů rozhodla, že ubytování pod širým nebem (včetně 
kempů) již nejsou povinni vyžadovat „Green Pass“. To platí i pro restaurace v místě. 
(Vyhláška ze dne 23. července 2021 č. 105 zveřejněná v úředním věstníku).

Německo: Němečtí rekreanti byli jako vždy nadšeni z karavaningu v roce 2021. Nové registrace vozidel pro 
volný čas se od začátku roku zvýšily o více než 6 %. Od ledna do července bylo v Německu zaregistrováno 
kolem 75 000 vozidel pro volný čas – více než kdy předtím za stejné období.

Vývoz německých rekreačních vozidel se vrací na úroveň „před Corona“.
V první polovině roku prudce vzrostl export německých karavanů a karavanů. V loňském roce mnoho 
evropských zemí omezilo cestování do zahraničí kvůli pandemii koronaviru. Německá výroba vozidel pro 
volný čas v roce 2021 výrazně vzrostla, přičemž v předchozím roce byla během vrcholu pandemie nutně 
snížena a produkce je opět na rekordních úrovních „před koronou“. Odvětví karavanu se však nyní musí 
potýkat s problémy s dodávkami, protože výroba je ovlivňována ochabováním dodavatelských řetězců a 
nedostatkem náhradních dílů a surovin.
Dochází však k nárůstu prodejů ojetých karavanů a karavanů. Ojeté karavany a karavany se v roce 2021 
prodávaly jako „horké rohlíky“. Za prvních sedm měsíců roku vystřídalo majitele přes 100 000 vozidel pro 
volný čas. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 1,4 %. Spolu s nárůstem nových 
registrací se to projevilo na vozovém parku jako celku: dosáhl nového vrcholu 1,4 milionu vozů.

Zpět k rekordním faktům a číslům: nárůst tržeb v sektoru karavaningu v první polovině roku.

Obrat v sektoru karavaningu vzrostl v první polovině roku o více než 21 % po poklesu v první polovině roku 
2020 díky pandemii. Celkově sektor od ledna vykázal 6,8 miliardy eur a byl tak již svědkem nejlepších šesti 
měsíců své historie. Kromě toho má skončit rok 2021 s novými rekordními čísly.

Zdroj: CIVD(D)

Čína: Návštěvnost byla rekordní 10. „All in Caravaning“ v Pekingu (koná se 3 dny): 25 448 
návštěvníků (o 6 % více než v předchozím roce) přilákalo 200 vystavovatelů na výstavišti o rozloze 39 
000 m2.

Pan Wolfram N. Diener je nový Prezident a generální ředitel Messe Düsseldorf (veletrh) a spolu 
s Bernhardem J. Stempflem a Erhardem Wienkampem doplňuje nově restrukturalizovaný 
manažerský tým.

The Caravaning Industrie Verband (CIVD) získala ocenění German Brand Award 2021 v kategorii 
Vynikající nevládní organizace značky. Cena je uznáním crossmedia image kampaně federace 
karavanu, která propaguje kempování jako velmi žádaný typ dovolené.

Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)
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Letní pneumatiky řádně skladujte
Před odjezdem na zimní dovolenou by měly být důkladně vyčištěny a nafouknuty asi o půl baru nad 
specifikaci výrobce. Jako "domov na dovolenou" preferují chladné, suché a tmavé prostředí. Je třeba se 
vyhnout kontaktu s olejem/tukem nebo rozpouštědly. Pneumatiky bez ráfků je nejlepší skládat 
vodorovně na sebe – maximálně do výšky čtyř. Kompletní pneumatiky - tedy pneumatiky namontované 
na ráfcích - ideálně najdou zimní odpočinek na stromě ráfků, kde jsou bezdotykově naskládány na sebe, 
nebo na speciální nástěnné držáky, které jim pomohou těsně a prostorově úsporně zapadnout do 
garáže nebo sklepa. stěna.
Zdroj: DCC (D)

Praktické tipy – i pro táborníky
Skvrny od kávy části oděvu nebo ubrus dobře reagují na vlhkou sůl. Navlhčenou sůl nechte na 
skvrnách několik hodin a poté opláchněte v teplé vodě.

Pokud řetízek na náhrdelníku se zauzluje, nechte krátce v oleji, poté opláchněte v teplé mýdlové vodě a 
uzlíky se rozpletou.
(někde číst)

SMÍŠENÝ

Provoz
Dauhá v Kataru je nyní hodnocena jako nejlepší letiště světa (žebříček Skytrax). Singapurské letiště 
Changi bylo léta číslo jedna.

Velká Británie: Pasy jsou povinné od 1. října 2021
Občanský průkaz již není přijatelný pro cesty do Velké Británie (ani na vánoční nákupy v Londýně). 
Díky Brexitu musí každý ukázat pas.

Za tmy je to bezpečnější pěšky nebo na kole
Je důležité umět vidět a být viděn. Na trhu je nyní úžasná řada doplňků jako čepice a čepice s 
integrovaným světlem (baterie vydrží až 4 hodiny), rukavice, které ve tmě svítí a na denním světle se 
dobíjejí, reflexní klipy, které lze připevnit na boty popř. joggingová bunda a všechny možné svítilny 
na kolo (nové modely, nové barvy).
Podle ADAC, pokud chodci nosí reflexní oblečení, jsou vidět na vzdálenost 140 metrů. Při nákupu 
reflexního materiálu zkontrolujte na štítku normu „EN ISO 20471“ nebo „EN1150“. Cyklisté by měli 
zkontrolovat svá světla při každém zhasnutí a ujistit se, že je na svém místě povinných šest odrazek.

Právní záležitosti
V Německu nesmí hotely a další zaměstnanci recepce pohostinství kopírovat ID osobynebo 
dokonce požádat o jeho dočasné uchování. Pouze policie, úřad pro veřejný pořádek/regulační úřad 
(das Ordnungsamt), úřad pro daňové úniky nebo celní úřad mají právo vyžadovat tento doklad. Je 
přijatelné stručně ukázat své osobní ID pro účely identifikace, ale nic víc, protože podvodníci a 
podvodníci mohou velmi rychle získat a použít vaše údaje.
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Zdraví
Ochrana před nachlazením nebo nachlazením: Zinek – tento stopový prvek má protizánětlivé 
vlastnosti. Dávka 75 mg denně (dospělí) může zkrátit dobu, po kterou nachlazení visí kolem.
Med a tymián (existují ve formě tablet) zklidňuje příznaky nachlazení – zejména silný kašel.

Ta část těla, která se uzdravuje nejrychleji, je jazyk. Speciální buňky v ústech urychlují proces hojení 
rychleji než na kterékoli jiné oblasti kůže.

100 let inzulínu: Inzulín je nyní zachránce života, na rozdíl od doby před stoletím, kdy byla 
cukrovka rozsudkem smrti. Dva kanadští vědci, Frederick Grant Banting a Charles Best, uspěli ve 
výrobě inzulinu v roce 1921. V dnešní době si diabetici obvykle řídí svou vlastní léčbu.

Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura

Známý Beaufort 21 výstava na belgickém pobřeží končí začátkem listopadu. Každý rok v letních 
měsících mezinárodně uznávaní umělci vystavují svá díla na různých venkovních místech podél 
pobřeží.
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Fotografie: Silvia Brohl

Thajsko: V národních mořských parcích již nesmíte používat opalovací krémy obsahující chemikálie, 
protože ničí pomalu rostoucí korály.
Lidé, kteří budou tento zákon ignorovat, mohou očekávat poměrně tučnou pokutu.

Hroch nilský kdysi dávno prosperovali v egyptské řece Nilu dlouhé 7 000 km, ale v 19. století byli 
zahnáni na jih. V současnosti jsou druhy, které existují v Nilu, známé jako „hroši“.

4. října je Světový den ochrany zvířat a 25. října Světový den nudlí (mimochodem, nudle 
nebyly vynalezeny v Itálii, ale v Číně).

Vánoční trhy na německých zámcích
Do 23. prosince zámek Merode v Langerwehe - do 5. prosince zámek Bückburg - do 12. prosince 
Gut Stockseehof - do 5. prosince zámek Lüntenbeck ve Wuppertalu - do 5. prosince Zeltinger Platz 
Berlín, do 19. prosince zámek Günewald v Solingenu
Do 28. listopadu Gut Böckel v Rödinghausenu -do 28. listopadu Schloss Gödens v Sande-
Gödens- do 28. listopadu Schloss Bodelschwingh v Dortmundu -

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

Podle „Kampaně vážení“, kterou provedl NKC (NL), každý třetí karavan je přetížený. Nadměrná 
hmotnost může ovlivnit jízdní stabilitu, zhoršit brzdnou schopnost a v konečném důsledku způsobit 
nehodu. Přetěžování je navíc trestný čin. Mnoho majitelů karavanů bylo úplně
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nevěděli, že jsou přetíženi. 44 % mělo nadváhu o 100 kg, 28 % z nich o více než 200 kg.

V říjnu také proběhl Camperdriving zážitek, který NKC pořádá každoročně, aby se členové mohli naučit 
řídit obytná auta nebo zlepšit své řidičské dovednosti.

UNWTO zorganizovala soutěž pro studenty z celého světa na toto téma “Myšlenky, díky nimž 
bude cestovní ruch odpovědnější a udržitelnější“. Zvláštní důraz byl kladen na ekologicky 
škodlivé plastové znečišťující látky a také na podporu přínosu cestovního ruchu k rozvoji 
venkovských oblastí.
Do soutěže se přihlásilo kolem 1000 studentů ze 124 vzdělávacích institucí ve 45 zemích. Přesvědčivé a 
vysoce oceňované nápady a řešení zahrnovaly umělecká díla, výzvy k akci, instagramové a další digitální 
marketingové kampaně i potenciální strategie, které pomohou snížit používání plastů a plastového 
odpadu ve dvou odvětvích cestovního ruchu – cestování a pohostinství.

The Německý kempingový klub eV (DCC) udělil svou „pečeť důvěry“ společnosti Kai Brumberg. 
Férové   ceny pronájmu, velká spokojenost zákazníků, nadstandardně vybavené obytné vozy, odvoz 
odpadu a také ubytování ve vlastním vozidle v areálu firmy jsou tím, co odlišuje tuto technickou 
dílnu a půjčovnu obytných vozů.

U příležitosti nových voleb uvnitř Německý kempingový klub v říjnu 2021, současný prezident 
Andreas Jörn nekandidoval na znovuzvolení.
Valné shromáždění zvolilo pana Dietera Alberta novým předsedou DCC.
Pan Michael Woltmann zůstal viceprezidentem a nadále se stará o finance klubu. Pan Udo 
Hunstiege převzal úřad tajemníka.
Naše přání všeho nejlepšího doprovází tři pány při plnění jejich nových odpovědných úkolů.

VKCF/VKT (Belgie)
27. listopadu pořádá VKCF/VKT v konferenční místnosti Flanders Expo v Gentu 
„Kampeerhoogdag“ (Den festivalu kempů), který osloví všechny nadšence kempování, ať už cestují 
obytným autem, karavanem nebo stanem. Budou představeny doprovodné kempy pro rok 2022. 
Všichni jsou vítáni, účast je zdarma.
Zdroj: VKT (B)

“KEMPING S FICCEM”

je kanál YouTube, kde můžete komunikovat nejen se členy FICC, ale se všemi táborníky po 
celém světě a sdílet jejich tipy na kempování, zkušenosti a vzpomínky 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 vyzkoušet
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video „Deset osvědčených postupů před odjezdem“, které natočila komise FICC 
Motorcaravanning Commission.

"Camping with FICC" je přístupný přes následující odkaz:https://
www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q

Elektronická kniha FICC

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

Pro získání přístupu k podrobným informacím se uživatel/kampaň 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 e-knize CCI 
se seznamem všech slev podle zemí plus konkrétní turistické informace, 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 (zatím je k dispozici 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!

Dobrá rada – každý den se 15 minut smějte
- Pomáhá přirozeně relaxovat a zbavit se stresu
- Vytřese hormony „dobré nálady“.
- Pomáhá vám lépe spát
- Aktivuje krevní oběh, který zlepšuje zásobování buněk kyslíkem
- Působí proti únavě, zlepšuje koncentraci
- Snižuje vysoký krevní tlak
- Posiluje imunitní systém
- Má protizánětlivé vlastnosti
- Masíruje orgány v břiše a napomáhá trávení
- Pomáhá snášet bolest

Zdroj: Mon pharmacien/ma référence (B)

VÝSTAVY

Rakousko: Ferienmesse Wien od 7. do 9. května 2022 ve Vídni
Belgie: Salon des vacances 3. až 6. února 2022 v BruseluFinsko: 
Messe „Caravan“ 21. až 23. ledna 2022 v Helsinkách
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Francie: SETT od 2. do 4. listopadu 2021 v MontpellierNěmecko: 
Touristik & Caravaning 18. až 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 28. dubna až 2. května 2022, v NorimberkuVelká 
Británie: Caravan & Motorhome Show leden 2022 v Manchesteru NEC 
Motorhome & Caravan Show 22. až 27. února 2022, v Birminghamu

Severní Irsko: Caravan & Motorhome Show 14. až 16. ledna 2022 v Belfastu
Itálie: Turismo & Outdoor od 3. do 6. února 2022 v ParměHolandsko: Caravana 
od 26. do 30. ledna 2022 v LeeuwardenuPortugalsko: 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: Elmia Camping & Caravaning od 8. do 12. září 2021 v Jönköpingu zrušeno
Scandinavian Caravan Show (Elmia) od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu

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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