
DOBRÉ VĚDĚT – PROSINEC 2021

ULOŽIT DATUM
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 MOSKVĚ/RUSKU
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Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Výstaviště Televizní věž

Webová stránka FICC Rally je https://rustravelforum.com/en/rally/

A inforally2022@russtravelforum.com

Najdete zde všechny potřebné informace, které budou měsíčně aktualizovány.
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92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 28. září
do 7. října v PEKINGU/ČÍNĚ

Hlavní body programu: Opera v Pekingu – lekce tai chi – čínské řezání papíru – 
stínové divadlo – čínská kaligrafie

Čínské zvyky a tradice
V Číně je docela tradicí dávat věcem, které již nepotřebujeme, druhý život, jak je shrnuto ve výrazu 
„zhuanská píseň“. Myšlenka za touto praxí je předávat ostatním dary, které člověk mohl dostat, ale 
nikdy ho nepoužil.
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71. FICC INTERNATIONAL RALLYE MLÁDEŽE od 6. do 10. dubna 2023
V Nizozemsku

Kde: kemp NTKC „Het Groene Hart“ (Zelené srdce) v Hazerswoude Adresa: 
Voorweg 81

Tento kemp je vhodný především pro stanové táborníky a pojme více než 400 účastníků. Existují 
však i hřiště pro karavany.
Účastnický poplatek je (od roku 2021) 65 EUR na osobu (velikonoční večeře, jeden výlet,
diskotéka) v ceně.

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. 
ČERVNA do 3. ČERVENCE v KOZIENICÍCH/POLSKO
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Oficiální webové stránky: www.pfcc.eu
Angličtina: http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf
německy: 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 stránky rally budou spuštěny na konci roku.

94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 v JIŽNÍ KOREA

organizoval

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)

Motto rally: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Přípravy na zazimování vašeho karavanu nebo karavanu
Správná příprava je nezbytná, pokud nehodláte svůj karavan nebo karavan používat v 
zimních měsících.

a) Karoserie a spodek vašeho vozidla bude po vašich dobrodružstvích na silnici letos v létě 
potřebovat důkladné vyčištění. Ideální je voda a jemný autošampon – použijte měkkou 
houbu a kartáč, nejlépe s teleskopickou rukojetí na horní část karoserie.

b) Jakmile váš karavan uschne, vyplatí se nanést sealant a na trhu jsou speciální vosky, které 
můžete nanést a dotřít hadříkem. Mastek je jedním z vhodných přípravků, který je dobrý 
na pryžová těsnění.
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c) Celá instalace pitné vody, nádrž a armatury by měly být před zimou vypuštěny. To znamená 
odpadní potrubí, sifony a nádrž na odpadní vodu. Po čištění je důležité nevyměňovat zátky 
na nádržích na pitnou vodu a odpadní vodu. To umožní odpaření zbytkové vlhkosti, čímž se 
zabrání množení mikroorganismů.

d) Palubní baterie je hlavním a nepostradatelným zdrojem energie pro mnoho karavanů a 
karavanů na dovolené. Během zimních měsíců by se baterie neměla nechat úplně vybít, a 
proto by se měla v pravidelných intervalech dobíjet. V moderních vozidlech však v závislosti 
na umístění může zůstat nabíječka baterie stále připojena. V zásadě by se baterie měly 
udržovat při rovnoměrné teplotě, aby se vybíjely pomaleji.

e) Plynové láhve musí být na konci sezóny pevně uzavřeny, odděleny od přívodního potrubí a 
opatřeny ochranným uzávěrem. Zakrytí venkovních zásuvek a zásuvek odradí havěť od toho, aby 
se pouštěla   dovnitř. Dejte si pozor na pravidelné větrání dodávky, ale raději nechte všechna 
dvířka skříněk otevřená a podložte polštáře. Pro jistotu nainstalujte odvlhčovač.
Kávový prášek pomůže zabránit zatuchlým pachům.

f) Mírné zvýšení tlaku vzduchu ochrání vaše pneumatiky – cca. 0,5 baru nad normální 
doporučený tlak v pneumatikách pro karavan. Konkávní klíny kol navíc odlehčují konstrukci 
pneumatiky. U karavanů snížení podpěr. je také dobrý způsob, jak rozložit váhu.

g) Jakmile je karavan správně namontován, můžete uvolnit ruční brzdu, jinak by se brzdové špalíky 
mohly přilepit k bubnu nebo byste na konci zimního období mohli zjistit, že brzdová lanka 
nereagují. Nezbytné je také otestovat nájezdovou brzdu ve vašem karavanu, než vyrazíte v 
příštím roce poprvé.

h) Váš karavan je potřeba přes zimu pořádně „zagarážovat“, ideálně někde v suchu, v přístavu pro auta, ve 
stodole nebo v hangáru.
Zdroj: ACCW (B)

Portugalsko: V nedávné době bylo „divoké kempování“ tolerováno po dobu 48 hodin na mnoha místech, ale ne ve 
zvláštních chráněných oblastech, jako je Natura 2000 nebo na pobřeží.
Oficiálně divoké kempování bylo v Portugalsku zakázáno již dávno, i když bylo v mnoha oblastech 
často tolerováno. Divoké kempování se nakonec zcela vymklo kontrole do té míry, že v létě 2020 
bylo zjištěno 600 karavanů zaparkovaných v oblastech, kde nesměli přespat.

Nové předpisy jsou pro táborníky lepší. Karavanisté mohou zůstat 48 hodin v jakékoli obci za 
předpokladu, že neexistuje místní zákon, který by tuto praxi zakazoval. Jak místní úřady rozhodují o 
přípustné délce pobytu a prosazují tato nová nařízení, zatím není jasné. Kempování přes noc je však 
absolutně zakázáno v přírodních rezervacích nebo chráněných oblastech, jako je Natura 2000, nebo na 
pobřeží, pokud člověk není ve správném kempu.
Zdroj: NKC (NL)

celkem
Od 25. srpna 2021:
Parkování ve dne i v noci (s osobami ve vozidle) po dobu maximálně 48 hodin v téže obci je 
povoleno, s výjimkou:
° Oblasti označené jako Rede Natura 2000 (což je jedna třetina Portugalska).
° oblasti označené jako POOC (Plano de Ordenamento da Orla Costeira) – velká část pobřeží
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° Obce, kde starosta vydal zákaz parkování mobilních domů.

Vláda zavede systém pro lokalizaci mobilních domů (prostřednictvím georeferencování), kde se 
majitelé mobilních domů budou muset předem zaregistrovat, aby byli lokalizováni a věděli, zda se 
ve stejné obci zdržují déle než 48 hodin.
Zdroj: Věstník CCA (A)

Sněhové řetězy: Správně je nasaďte a přizpůsobte jízdu
Často se stává, že na zasněžených vedlejších cestách nebo strmých příjezdových cestách potřebujete 
řetězy pro poslední úsek cesty. Nasaďte si tedy řetězy s předstihem a nečekejte, až se vám vozidlo 
zasekne. Po ujetí několika metrů zastavte a znovu napněte řetězy.
Upozornění: Jízda s řetězy mění chování vašeho vozidla při řízení. Když brzdíte v autě s předním 
náhonem, zadní bude klouzat a vybočovat, protože zadní kola nemají boční vedení. Vozy s 
pohonem zadních kol budou mít tendenci se „kroutit“ spíše než jet v přímém směru, protože řízení 
nefunguje tak efektivně.
Tip: Starý pár rukavic a starý kousek koberce jsou velmi užitečné, pokud jde o nasazování řetězů.

Zdroj: Freie Fahrt (A)

Praktické tipy – i pro táborníky

Dejte si víc závěsný prostor ve skříni podle chytrého triku s ramínkem: navléknutím kroužku z 
plechovky nápoje na háček ramínka můžete připevnit druhý ramínko.

Zdroj: Viděno v „Freizeit Revue“

PocDoc je inteligentně navržená lékárnička a digitální zdravotní platforma založená na aplikacích, která poskytuje 
rady první pomoci pro dospělé, děti, kojence a dokonce i kočky a psy.
K dispozici jsou snadno srozumitelné ilustrace a krátké pokyny ve 13 různých jazycích, které vám 
pomohou v každém kroku léčby. Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s lékaři a nabízí více než 300 
samostatných ošetření. Je k dispozici na operačních systémech iOS a Android. Lékárnička obsahuje vše, 
co byste mohli potřebovat, a ještě mnohem více.www.pocdoc.eu
Zdroj: Výtah z Camping, Cars & Caravans

SMÍŠENÝ

Provoz
E-auta: Lidé znalí nejsou bezvýhradně nadšeni z elektrických aut, protože říkají, že přispívají k 
vyčerpávání zásob nerostů. Ve srovnání s autem na benzín potřebuje elektromobil 53 kg mědi 
(místo 22 kg), 25 kg manganu (11 kg) a až o 66 kg více lithia, kobaltu a niklu.

Zdroj: vidět v Bunte (D)
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Německo: Od roku 2023 již Německo nebude podporovat ani prosazovat biopaliva na bázi 
palmového oleje. Lidé chtějí v zájmu biopaliv skoncovat s praxí mýcení lesů, vysoušení vřesovišť a 
bažin a obecně ničení přírody. Vláda postupně zavede palivo vyrobené z odpadků a zbytkových 
materiálů.

Rakousko: Rakouské dráhy zavádějí 13. prosince noční vlak z Paříže do Vídně přes Mnichov. 
Komfortní spací prostory se sprchou a snídaní poskytují klimaticky přátelskou alternativu k létání 
nebo řízení.

Zdraví
Tai chi je dobré pro flexibilitu. V Číně je to populární sport, který se často provozuje na veřejných 
náměstích a v parcích. Tato forma cvičení s plynulými pohyby napravuje chybné držení těla a 
zlepšuje flexibilitu, zejména u starších lidí.

Důležité: včasná léčba podvrtnutí nebo modřin
Odpočinek: Noha potřebuje několik dní odpočívat, poté ji můžete postupně zatěžovat. Led: bolest 
zmírní ledové obklady (ne přímo na kůži, ale zabalené v ručníku) nebo studený obklad. Komprese: 
elastický kompresní obvaz sníží otok.
Zvedněte nohu, abyste snížili průtok krve do zraněné nohy.
Zdroj: Apotheken-Umschau(D)

29. října je Světový den mrtvice. Je určen k tomu, aby si lidé uvědomili příznaky mrtvice a 
důležitost naléhavého přístupu k odpovídající lékařské péči.

19. listopad je Světovým dnem mužů.
Zajímavost: Studie odhalila, že muži vlastní v průměru 21 párů kalhot a při nakupování produkují úroveň 
stresu ekvivalentní úrovni stíhacího pilota.
Přečtěte si v novinách

Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura

Podle nedávné studie pijí tento nápoj lidé z východních Frísů, nikoli Britovénejvíce čaje ve světě. 
To vychází na přibližně 300 litrů/rok na obyvatele. Následuje Turecko s 283 litry, Velká Británie s 
210 a Německo s pouhými 28 litry ročně.

Spojené arabské emiráty: Expo 2020 otevřena v Dubaji v říjnu 2021. Je to první světová výstava, která 
se bude konat v Arábii a potrvá do konce března 2022. Očekává se 25 milionů návštěvníků.

Benátky 12 m 50 dlouhá a 4 m široká houslová loď Livia De Marchiho pluje po Canale Grande v 
Benátkách, což ilustruje skutečnost, že město se po pandemii znovu otevřelo pro podnikání.

Podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu dřevo musí pokrývat minimální plochu 5 000 m2, 
z čehož alespoň desetina musí být pokryta stromy.
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ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

FICC vítá nové členy
Amici Siculy v Libertě (Itálie)Kemperij 
Klubas Litva (Litva)
CDP Associacao de Caravabismo de Portugal (Portugalsko)
Celostátní asociace automobilové turistiky a karavaningu (Rusko)Camping 
Club Srbsko (Srbsko)

Nordic Camping Rally je přejmenována na Nordic Camping Festival.

Skandinávské členské země Švédsko, Norsko a Finsko každoročně pořádají Nordic Camping Rally (
NCR) který bude napříště známý jako Nordic Camping Festival.
Organizátoři očekávají, že v roce 2022 se ve Falunu (Švédsko) objeví 800 až 900 oblečení, zatímco 
naposledy v Lillehammeru (Norsko) jich bylo pouhých 200. Doufáme, že přejmenováním akce 
přiláká více návštěvníků, aby přijeli do areálu lyžařského stadionu Lugnet ve Falunu mezi 6. a 11. 
červencem 2022. V oblasti, která zahrnuje Mora, Rättvik a Leksand, je toho hodně k vidění. Program 
se připravuje.
Organizátorem je Caravan Club of Sweden.

CAMPING S FICC

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

"Camping with FICC" je přístupný přes následující odkaz:

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

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

Pro získání přístupu k podrobným informacím se uživatel/kempář 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 elektronické 
knize CCI se seznamem všech slev podle zemí a konkrétními turistickými informacemi, které zajistí, že si 
dovolenou v kempu užijí naplno.

Jako registrovaný uživatel zadejte svůj e-mail/heslo a vyberte zemi dle vašeho výběru, abyste si 
mohli stáhnout e-knihu jako soubor pdf (dostupný 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!

"Tichá noc! Svatá noc!"je nejoblíbenější, nejznámější a nejčastěji zpívaná vánoční koleda na 
světě a je zapsána na seznamu UNESCO jako součást rakouského nehmotného kulturního dědictví. 
Byla přeložena do 320 jazyků a dialektů a v podání bezpočtu slavných zpěváků.
Slova začala jako báseň napsaná knězem Josephem Mohrem v roce 1815 a hudbu složil Franz Xaver 
Gruber, varhaník a učitel, v roce 1818. Koleda zazněla poprvé 24. prosince 1818 v malém kostele sv. 
farní kostel v Oberndorfu
Nová píseň se oklikou dostala k mistru staviteli varhan Karlu Maurischerovi do Fügenu (Zillertal) a k 
farmářům tyrolského pěveckého spolku, kteří jako cestující obchodníci v zimě objížděli celou 
Evropu.
Šířili píseň široko daleko s misionáři, kteří hráli také roli, a nakonec se objevila na americkém 
kontinentu.
Jednou o Vánocích se na západní frontě v 1. světové válce stalo něco zázračného: tisíce vojáků všech 
národností se sešly, složily zbraně, sundaly si přilby a zazpívaly koledy ze svých domovin včetně 
„Tiché noci!“ Krátká a jedinečná přestávka míru, protože až do smrti bylo takové sbližování 
zakázáno.
UNESCO zařadilo tuto koledu do svého seznamu nehmotného kulturního dědictví v roce 2011.
Zdroj: Freie Fahrt (CCA-A)
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Přejeme vám Me rry Chris tma s 
a šťastný , zdravý nový rok

VÝSTAVY

Rakousko: Ferienmesse Wien od 7. do 9. května 2022 ve VídniBelgie: 
Salon des vacances od 2. do 6. února 2022 v BruseluBulharsko: 
Camping & Caravanning Expo v květnu 2022 v SofiiFinsko: “Veletrh 
karavanů od 21. do 23. ledna 2022 v HelsinkáchFrancie: Le Bourget 
od 25. září do 4. října 2022Německo: CMT od 15. do 30. ledna 2022, 
ve Stuttgartu Reise + Camping od 16. do 20. února 2022, v Essen 
Tourismus & Caravaning od 1. do 4. července 2022, v Magdeburg 
Reisen & Camping od 7. do 9. ledna 2022, v Lipsku & Freizeit, 
Touristik Garten od 28. dubna do 2. května 2022, v Nürnberg CMT od 
15. do 24. ledna 2022, ve Stuttgartu

Caravan & Camping od 2. do 7. února 2022, v Hannover 
Camping & Caravaning od 18. do 21. března 2022, v Rostocku
Velká Británie: Caravan & Motorhome Show v lednu 2022 v Manchester NEC 
Motorhome & Caravan Show od 22. do 27. února 2022 v BirminghamuSeverní Irsko: 
Caravan & Motorhome Show od 14. do 16. ledna 2022 v BelfastuItálie: Turismo & 
Outdoor od 3. do 6. února 2022, v Parmě Salone del Camper od 10. do 18. září 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
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Švédsko: Scandinavian Caravan Show (Elmia) od 7. do 11. září 2022 v JönköpinguKrocan: 
Camp & Caravan od 19. do 27. února 2022 v Istanbulu

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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