
DOBŘE VĚDĚT - ČERVEN 2021

ULOŽIT DATUM

Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a 

motorovém karavanu se bude konat 28. a 29. ŘÍJNA 2021

ve VERRIERES-LE-BUISSON / Paříž - Francie

Odkaz na web kongresu naleznete pod www.ficc.org a congress.ficc.org vám 

poskytne všechny informace, které potřebujete o programu, rezervačních 

opatřeních, podrobnostech hotelu atd.

Web je pravidelně aktualizován.

1/10



90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY
od 03. do 12. ZÁŘÍ 2021 v GUARDA-

Galicie / ŠPANĚLSKO

Organizátoři (Federacion Espanola de Clubes Campistas (FECC)) nás informují, že 
rezervační formuláře pro účast na výše uvedené rallye jsou stále přijímány a že 
přípravy na účast na této speciální akci v krásném regionu Galicie na severozápadě 
Španělsko s mnoha zajímavými destinacemi a velmi speciální gastronomií 
postupuje dobře. Obyvatelé A Guardy se těší na přivítání táborníků z celého světa.

V zájmu usnadnění organizace akce vás žádáme, abyste co nejdříve odeslali 
registrační formuláře

Uzávěrka pro registraci je 19. července 2021 

Vítejte na A Guarda - Vítejte v Galicii

Další informace a rezervační formulář http://www.rallyficc2021.com
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NORDIC CAMPING RALLY 19. až 23. července 2021

v Rauhalahti (Kupio) FINSKO
pod záštitou FICC

Další informace od:
https // nordicrally.fi / en / the-nordic-rally /

FICC ASIAN PACIFIC RALLY od 08. do 12. ŘÍJNA 2021 v Robot Land 
Park, Changwon City / Jižní Korea

Asijsko-pacifické shromáždění organizuje Asijsko-pacifická komise FICC, která zahrnuje členy z Číny, 
Japonska, Jižní Koreje a Tchaj-wanu.
Organizátoři těchto akcí vždy rádi přivítají táborníky z členských klubů FICC v Evropě.

91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022 v
MOSKVA, RUSKO
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92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 28. září
do 7. října v Číně

V dubnu tohoto roku byla v Dujiangyanu (provincie S'-čchuan) odhalena obří socha „Selfie Panda“ 
nizozemského umělce Florentijna Hofmana ve spolupráci s UAP (Global Art Foundry). 65 km severozápadně 
od Čcheng-tu. Socha, která je 26,5 m dlouhá a 12 m vysoká, byla popravena v Šanghaji a je přímým odkazem 
na pokračující úsilí o ochranu tohoto druhu. F. Hofman je mezinárodně proslulý svými monumentálními 
zvířecími výtvory, které zahrnují Rubber Duck, Moon Rabbit (Taiwan) a Hippopotamus v Londýně.

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 
německy: http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
Français: http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf 
polsky: http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf

Oficiální web bude spuštěn na konci roku.
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Kemp / karavan / karavan

Vybitá pneumatika - co byste měli dělat?
Pneumatiky na karavanech a karavanech jsou vystaveny značnému stresu: často zůstávají na jednom místě 
po dlouhou dobu nehybné, otlučené o prvky a poškozeny UV paprsky, nemluvě o tom, že při plném naložení 
nesou nadváhu. Poškozená pneumatika nemusí být nutně doprovázena prasknutím pneumatiky nebo náhlou 
ztrátou tlaku. Ale pomalejší defekt je mnohem nebezpečnější: je detekovatelný postupným snižováním tlaku a 
přehřátím pneumatiky v důsledku ohnutí, které nakonec povede k prasknutí pneumatiky.

Známky, že máte defekt pneumatiky, jsou změna v emisi hluku pneumatiky / vozovky a vibrace nebo kývání 
vozidla. Pokud zjistíte, že máte defekt pneumatiky, zastavte se na nejbližším bezpečném místě (nouzové pole) 
a umístěte nouzový trojúhelník, abyste varovali ostatní účastníky silničního provozu. Ať se stane cokoli, měli 
byste se vyhnout náhlému zastavení nebo přijetí manévrů řízení, které mají tendenci věci zhoršovat.

Pneumatiku můžete buď sami vyměnit, nebo požádat o pomoc poruchovou službu. ° 
Zajistěte, aby se vozidlo nemohlo pohybovat (zakládací klín a ruční brzda) ° Povolte 
matice kola pomocí očkového klíče
° Umístěte zvedák proti rámu karavanu a zvedněte kolo volně (pro větší bezpečnost můžete sklopit stabilní 
rohy)
° Úplně povolte matice kola a vyjměte vadné kolo. ° Namontujte 
rezervní kolo a pevně utáhněte matice kol
° Sklopte vozidlo, dokud se kolo nedotkne země, a pomocí maticového klíče utáhněte matice kola (ideálně 
použijte momentový klíč)
° Sejměte zvedák a vadné kolo a zvedák bezpečně uložte. ° Po ujetí 50 km 
zkontrolujte utažení matic kola.
Pokud je pneumatika poškozena hřebíkem nebo jiným ostrým špičatým předmětem, může být v případě 
nouze načerpáno do pneumatiky vhodný tmel na pneumatiky doporučený výrobcem, aby se poškozené místo 
utěsnilo. Jedná se však pouze o nouzové opatření a když půjdete do garážové dílny, kde necháte pneumatiku 
opravit a vyměnit, bude vám za její vyčištění účtován zvláštní poplatek.
Je samozřejmé, že k problémům s pneumatikami vždy dochází v nejhorším možném okamžiku. Je tedy dobrý 
nápad být připraven a předvídat nejhorší scénář zajištěním toho, že je vaše rezervní pneumatika plně 
nahuštěná a že máte po ruce kvalitní sadu nástrojů, která zahrnuje zvedák a momentový klíč.
Zdroj: ÖAMTC - ÖCC / A

Životnost baterie pro volný čas můžete prodloužit
° Pravidelně kontrolujte stav nabití baterie, protože její dostatečné nabití může prodloužit životnost 
baterie.
° Akumulátor po delší dobu v klidu nevyhnutelně způsobí pokles nabití akumulátoru; škodlivému 
hlubokému vybití lze zabránit instalací vhodné nabíječky baterií.
° Pokud je funkce posunu používána v chladnějších měsících roku, zejména při krátkých dávkách, snižte počet 
nepotřebných zařízení, jako jsou čerpadla a světla, která napájejí baterii. Tím ušetříte baterii, která je díky 
chladnému počasí již pod napětím, se sníženou kapacitou a nyní je volána k napájení pomůcky pro 
posunování za studena.
° Provádějte pravidelné vizuální kontroly a kontroly znečištění, tj. Zkontrolujte a případně očistěte svorky a 
připojení baterie. Svodový proud způsobený nečistotami a vlhkostí může vést k baterii
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vybíjení. Existující koroze kontaktů má za následek zvýšený odpor přenosu, který zbytečně sníží přijetí náboje.

° Zkorodované připojovací svorky a nástavce očistěte kartáčem a poté je namažte tukem, abyste zabránili 
další korozi.
° Vyjměte baterii z vozidla v zimě a uložte ji ve svislé poloze, nejlépe na chladném (+/- 15 ° C), suchém a dobře 
větraném místě. Mělo by být plně nabito na začátku období skladování a úroveň nabití kontrolována alespoň 
každé dva měsíce, aby nedošlo k hlubokému vybití. Nejlepším řešením je instalace nabíječky baterií s 
režimem úspory energie.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Zodpovědné kempování znamená užít si dovolenou na kempu při respektování přírody, 
místní kultury a místních lidí.
Zdroj: NKC / NL

Stravování ve vašem karavanu nebo motorovém karavanu: podle některých televizních kanálů se jedná o nový 
nápad, který se vynořil z koronové krize. Inteligentní restaurátoři podávají táborníkům slavnostní menu ve vlastních 
vozidlech pro volný čas.

Kemp v roce 2020
Navzdory koronové pandemii zůstaly v německých kempech přenocování v roce 2020 pouze o 5% ve srovnání 
s rekordním rokem 2019. Počet přenocování byl přibližně 34 milionů, z toho 32 milionů domácích turistů a 
pouhých 2,2 milionu zámořských hostů. V průměru tedy fungoval sektor kempování během pandemie celkem 
dobře (-3,8%). Prázdniny v kempu jsou považovány za autonomní a odolné vůči krizi. Česká republika (+ 3%), 
Dánsko (-3%) a Nizozemsko (-4%) vykázaly podobné výsledky u přenocování. Rakousko však zaznamenalo 
pokles o 12,6% a Španělsko, Chorvatsko a Itálie zaznamenaly ztrátu kolem 50%.

Jak ovlivní pandemie odvětví kempování v roce 2021?
Pokud se kempy mohou otevírat již na Velikonoce a cestovní omezení budou zrušena až do zimy, je možný 
nový rekord přes noc - přinejmenším v Německu.
Rok 2020 ukázal, že za předpokladu, že lidé budou dodržovat pravidlo bezpečné vzdálenosti a přijmou 
vhodná hygienická opatření, je kempování bezpečný a soběstačný typ dovolené i během pandemie. Zdroj: 
Extrakty DCC (D)

Bezpečnost na silnici ve vašem motorovém karavanu
Řidič je odpovědný za správné naložení oblečení, nábytku, porcelánu a příborů, elektrických spotřebičů, 
plynových lahví atd., Přičemž se ujistěte, že jsou všechny věci bezpečně uloženy a že je hmotnost rovnoměrně 
rozložena. Motorový karavan s dobrým rozložením hmotnosti je bezpečnější na silnici a méně náchylný k 
turbulencím proti proudu těžkých nákladních vozidel nebo poryvům větru.
Zlaté pravidlo pro oblečení: tažné vozidlo by mělo být těžší než tažený přívěs. V případě pochybností 
vyhledejte radu odborníka.
Při cestování mohou cestující sedět uvnitř karavanu pouze tam, kde jsou na místě bezpečnostní pásy, nikde 
jinde. Pokud máte na palubě zvíře v zájmovém chovu, musí být bezpečně uloženo v přepravní krabici. A 
nezapomeňte dávat pozor na různá omezení rychlosti v různých zemích, kterými cestujete.

Zdroj: ACS (CH)

Praktické tipy - také pro táborníky
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Z vašich džínů zázračně zmizí špína pokud nastříkáte čistič oken na bláta
náplasti, nechte to 30 minut a poté vyperte obvyklým způsobem v pračce.

SMÍŠENÝ

Provoz
Holandsko: Za účelem zlepšení kvality ovzduší v Haagu bude od 1. července letošního roku 
zakázáno jezdit po městě vozidlům, která jezdí na naftu a spadají pod emisní kategorii Euro 4. 
To platí pro vozidla s naftovým motorem, která jsou 15 nebo více let stará. Táborníci, kteří žijí v 
této zóně, však stále mohou jezdit přímo do města a ven z města a klasická auta (starší 40 let) 
jsou stále vítána.
Zdroj: NKC (NL)

Španělsko: Rychlostní limit pro oblečení: maximálně 80 km / h mimo město, 100 km / h na dálnicích.
Oblečení o délce větší než 12 m musí buď zobrazovat jeden velký nápis (130 x 25 cm), nebo dva malé nápisy 
vedle sebe (každý 50 x 20 cm). Vzdálenost od země mezi 50 a 150 cm. Značky jsou snadno rozpoznatelné - 
žluté s červeným okrajem.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Zdraví
Být časným stoupákem by vás mělo chránit Deprese protože klidná a tichá první věc ráno má pozitivní vliv na 
vaši duši, což dramaticky snižuje riziko deprese. U prvních stoupaček je také menší pravděpodobnost 
rozrušení nebo nespokojenosti než u pozdních stoupaček.

Tahy - varovné signály: RYCHLE (obličej / paže / řeč / čas)
Jedná se o čtyři testy, které naznačují, že osoba měla nebo má mrtvici. Pokud koutek úst poklesne v úsměvu - 
pokud osoba nemůže zvednout obě paže - pokud je řeč nezřetelná nebo osoba nemůže opakovat frázi - 
neodkládejte, je čas zavolat na 112.

Hantaviry jsou přenášeny v trusu hraboše hraboše a mohou se objevit v kůlně nebo v jakémkoli skladovacím 
zařízení. Osoba vdechne virus okolním prachem: vyvolá vysokou teplotu a může vést k poškození ledvin. Při 
vyklízení altánku, pergoly, kůlny nebo sklepa vždy noste rukavice a masku.

Podle zprávy nizozemského vědce je na bakteriích méně psí tlapky než na podrážkách lidských bot.

14. červen je Světovým dnem dárců krve

Zvědavá fakta / prostředí / kultura
Tento rok Itálie slaví 700. výročí úmrtí slavného básníka Dante Alighieriho. Po celé Itálii se konají oslavy 
na památku tohoto italského básníka a filozofa, který se zapsal do jazykového a literárního dědictví země 
jako nikdo jiný. Jeho nejznámějším dílem byla Divina Comedia (Božská komedie). Narodil se ve Florencii v 
roce 1265 a zemřel v Ravenně v roce 1321.
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Podivné ptakopysk obecný hrozí vyhynutí. Je to savec, který snáší vajíčka a žije v pobřežních vodách 
východní Austrálie a Tasmánie. V současnosti je jich pouze 50 000 a mnoho vědců požaduje, aby byla 
chráněna jejich stanoviště, která se díky klimatickým změnám neustále zmenšují.

Fotbal: Kdo to byl, kdo sní o penaltovém rozstřelu, který rozhodne o výsledku fotbalového zápasu v 
případě remízy? Byl to Karl Wald (1916-2011), kdo přišel s touto myšlenkou asi před 50 lety. Bavorská 
fotbalová federace zavedla v roce 1970 pravidlo, které bylo následně přijato po celém světě.

Německo: Červený červenec byl vyhlášen Ptákem roku 2021. Podle Německé asociace ochrany přírody 
(NABU) má Německo 2,4 až 4 miliony červenky. Chovným párům tohoto milovaného zpěvného ptáka se daří 
hlavně v parcích a zahradách.

Belgie: Od 21. března do 5. září 2021 hostí Galerie Horta v Bruselu nádhernou výstavu (i ve virtuální podobě) 
prací Umělec Gustav Klimt „Mistr zlata“ na
téma „Magic Immersive Art“.

ZAUJÍMAVÉ ZPRÁVY OD FICC A JEJICH ČLENŮ

Klub Nederlandse Kampeerauto (NKC / NL) přivítal jeho šedesát tisíc členů v dubnu
2021.

Již brzy
E-kniha FICC

The Webové stránky Camping Card International byl v říjnu loňského roku zcela aktualizován o 
nové funkce a uživatelsky přívětivé pokyny a popis výhod, které mají uživatelé CCI k dispozici.

Abyste získali přístup k podrobným informacím, musí se uživatel / karavan zaregistrovat na webových 
stránkách www.campingcardinternational.com, ačkoli všechny výhody spojené s CCI jsou patrné bez 
registrace.

Jakmile se uživatelé / táborníci zaregistrují a prokáží, že mají platné CCI, mají přístup k e-knihám CCI, které 
obsahují všechny slevy podle zemí plus specifické turistické informace, které zajistí, že si dovolenou v kempu 
užijí naplno.

Jako registrovaný uživatel zadejte svůj e-mail / heslo a vyberte zemi, kterou si vyberete, abyste si mohli e-
knihu stáhnout jako soubor PDF (zatím pouze v angličtině).

FICC a váš tým CCI vám přejí nádhernou 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 jejich tipy, zkušenosti a vzpomínky na kempování před tím, než 
vyrazíte na výlet, a to i když jste pryč. To umožňuje každému získat maximální potěšení z 
tohoto typu outdoorové turistiky.
Cestování, objevování širšího světa, probuzení každé ráno na jiném místě ... Ať už cestujete 
sami nebo ve skupině, výlet ve vašem karavanu je vždy dobrodružstvím. Aby ale toto 
dobrodružství neskončilo katastrofou, doporučuje FICC prohlédnout si video „Deset 
nejlepších postupů před odletem“, které natočila komise FICC pro motorová vozidla.

„Kemp s FICC“ je přístupný pomocí následujícího odkazu:
https://www.youtube.com/channel/UCIDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q

Nový F

Po náhlé smrti členů nizozemských klubů 
Cou byl jmenován pan Kay SPLINT
2023.

wenhuizen, nizozemský FICC
na zasedání Rady FICC do roku 2020

VÝSTAVY

Rakousko: Caravan Salon Austria od 20. do 24. října 2021 ve Welsu
Belgie: Mobicar od 21. do 25. října 2021 v Bruselu Česká republika: Karavaning od 4 do

11. října 2021 v Brně
Finsko: „Caravan“ Show od 21. do 23. ledna 2022 v Helsinkách
Francie: Salon des véhicules de loisirs od 25. září do 3. října 2021, v Paříži-Le Bourget SETT od 2. do 4. 
listopadu 2021, v Montpellier
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Německo: Salon karavanů od 27. srpna do 5. září 2021 v Düsseldorfu Karavan Brémy 
od 6. do 8. listopadu 2021 v Brémách
Touristik & Caravaning od 18. do 22. listopadu 2021, v Lipsku Reise + 
Camping od 16. do 20. února 2022, v Essenu Reisen & Camping od 7. 
do 9. ledna 2022, v Lipsku Erfurt Messe od 28. do 31. října 2021, v 
Erfurtu
Caravaning & Camping od 2. do 6. února 2022 v Hannoveru 
Caravaning od 9. do 13. února 2022 v Hamburku
Velká Británie: South West Motorhome & Campervan Show od 10. do 12. září 2021 v Shepton Mallet

Caravan & Motorhome Show v lednu 2022 v Manchesteru
NEC Motorhome & Caravan Show od 22. do 27. února 2022 v Birminghamu
Severní Irsko: Caravan & Motorhome Show od 14. do 16. ledna 2022 v Belfastu
Itálie: Il Salone del Camper od 11. do 19. září 2021 v Parmě
Holandsko: Kampeer en Caravan Jaarbeurs od 6. do 10. října 2021, v karavanovém salonu 
Utrecht ve dnech 23. a 24. dubna 2022 v Sande
Norsko: Caravan Show od 16. do 19. září 2021 v Lillestromu
Španělsko: Caravaning y Camper del Levante od 6. do 9. května v Torre Pacheco, Murcia 
FITUR od 19. do 23. května 2021 v Madridu
Salon Internacional del Caravaning od 2. do 10. října 2021 v Barceloně
Švédsko: Elmia Camping & Caravaning od 8. do 12. září 2021 v Jönköpingu
Švýcarsko: Salon karavanů Suisse od 28. října do 1. listopadu 2021 v Bernu

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
Webové stránky: www.ficc.org
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