
DOBRÉ VĚDĚT - ZÁŘÍ 2021

Malá, ale příjemná rallye

kterého se zúčastnili táborníci z Belgie, Finska, Francie, Velké Británie, Nizozemska, Polska, 

Portugalska, Slovenska, Slovinska, Jižní Koreje, Švédska, Švýcarska a Španělska.

Tradičně se konala přehlídka národů a jako obvykle byli někteří účastníci oblečeni do svých 

nádherných lidových nebo regionálních krojů, které zdobily barevný obraz tohoto průvodu.

Velké poděkování patří španělským organizátorům (FECC) a jejich pomocníkům, díky nimž měli 

účastníci tak příjemně strávený čas.

Pohár FICC Cup (Challenge) 2021 vyhrál: KCCF 

(Korea Camping & Caravanning Federation)

(Zde se započítává nejvyšší počet účastníků klubu nebo federace v rally vynásobený oficiálně 

uznanými vzdálenostmi leteckých linek od hlavního letiště sídla každé federace nebo klubu k 

hlavnímu letišti nejblíže místu rally.)

Ceny pořadatelů byly uděleny národním spolkům nebo klubům s největším počtem 

registrovaných a platících účastníků rally.

Kategorie I. (sdružení a kluby od 1 do 10 000 členů):

Švýcarská asociace kempování a karavaningu (Švýcarsko)

Kategorie II (Federace a kluby od 10 000 do 25 000 členů):

FCMP (Federacao de Campismo e Montanhismo de Portugal) Portugalsko
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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


Kategorie III (federace a kluby s 25 001 a více členy):

FFCC (Fédération des campeurs, caravaniers, camping-caristes) Francie

Na této akci se také konalo valné shromáždění FICC a jen omezený počet delegátů

se mohli z důvodu pandemických cestovních omezení zúčastnit.
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Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a 

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

ve VERRIERES-LE-BUISSON/Paříž-Francie
Zrušen a hlášen do roku 2022

FICC ASIA-PACIFIC RALLY od 8. do 12. října 2021 v Robot 
Land Park, Changwon City/Jižní Korea

ZRUŠENO

91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022
v MOSKVĚ/RUSKU
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92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 28. září do
7. října V ČÍNĚ

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 
Deutsch: 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

Divoké kempování ve Francii
Divoké táboření není ve Francii povoleno všude, ale za určitých omezených podmínek je tolerováno. 
Doporučujeme zkontrolovat spolehlivý web lecampingsauvage.fr
Nesmíte postavit stan
° v lesích, doménách nebo parcích, které jsou klasifikovány jako chráněné nebo chráněné oblasti;
° v klasifikované nebo památkově chráněné zóně v oblasti výjimečné přírodní krásy nebo v památkově chráněné oblasti;

° do 500 m od klasifikované historické památky; ° 
na pláži (pobřeží);
° v okruhu 200 m od místa zachytávání pitné vody nebo na jiných místech vyhlášených místním úřadem 
z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti.

Seznam je dlouhý a abyste byli v bezpečí a vyhnuli se chybám, vyhledejte vyhlášku č. 2015-1783 ze 
dne 28. prosince 2015, která pokrývá všechny předpisy týkající se „divokého kempování“.

Na soukromém pozemku můžete stanovat pouze se svolením vlastníka, jinak budete odpovědní za 
poměrně vysokou pokutu.
1 000 farmářů, 800 vinařů spolu s 250 venkovskými B & B a řemeslníky nabízí táborníkům ubytování 
přes noc nebo místo na táboření. (Guide France Passion)
Zdroj: Liaison FFCC

Francie: Ve Francii je více než 8 000 kempů, což z něj činí zemi číslo 1 v Evropě, pokud jde o 
infrastrukturu kempů.
Zdroj: Liaison FFCC

Německo: Mezi lety 2015 a 2020 zaznamenal německý spolkový úřad pro automobilovou dopravu (KBA) 
nárůst počtu registrovaných motorových karavanů z 390 000 na přibližně. 590 000, tedy nárůst přes 
51%. Spotřeba paliva byla vypočítána na 20–30 litrů benzinu nebo 15–20 litrů nafty na 100 kilometrů.

Itálie: Registrace rekreačních vozidel vzrostla v první polovině roku 2021 o 38,36%.
AITA Toskánsko navrhla, aby všechny kempy nainstalovaly defibrilátor co nejdříve.
Zdroj: Camping Business

Rakousko: Smí někdo přenocovat v autě nebo v kempu? Musíte rozlišovat mezi kempováním a 
prostým spaním ve vozidle. Kempování znamená rozložit stůl a židle kolem vozidla a ne jen spát ve 
vozidle.
Obecně lze říci, že právní předpisy v lesnictví v Rakousku zakazují divoké táboření nebo kempování 
na zemědělské půdě bez svolení vlastníka půdy, přičemž spolkové země a místní úřady mohou 
rovněž uložit řadu vlastních předpisů.

Strávit jednu noc ve vašem vozidle na vyhrazeném parkovišti je zpravidla povoleno, pokud místní zákon 
výslovně nestanoví jinak.
Je však vhodné - byť jen proto, aby se předešlo případným sporům - využít jednoho z mnoha pohodlných a 
bezpečných kempů Rakouska.
Zdroj: CCA-Journal (A)

6/11



Nový kurz: Magisterský titul z managementu kempu
Byl zaveden nový vysokoškolský kurz týkající se kempování ve formě evropského magisterského 
titulu „udržitelný management kempu“. Je součástí programu Evropské unie Erasmus. Prospekt EU 
má 174 stran, z nichž 7/9 je zveřejněno. Kurz, který je v angličtině, začíná v říjnu 2021 a nabízejí ho 
tři univerzity: Rijeka (Chorvatsko), Breda (Nizozemsko) a Girona (Španělsko).

Zdroj: Le Bivouac (ACCAW/B)

Dávejte pozor na létající jiskry
Grilování na pláži nebo v kempu (řízené) běžně nepředstavuje nebezpečí. Ale v lesích, ve velmi 
suchých oblastech nebo na vyschlých pastvinách může začít zuřící peklo. Zvláštní jiskra může 
cestovat až 25 km a to stačí na rozdělání požárů a spálení majetku.

Praktické tipy - také pro táborníky
Pokud vaše trouba vydává zvláštní vůni, položte pár plátků pomeranče dovnitř na plech, 
zahřejte troubu (střední teplo) na několik minut a brzy bude znovu cítit sladce.

Důležité - také pro táborníky
V případě nehody - nejdůležitější pohyby pro zotavovací pozici

1. Ohněte jednu ruku v pravém úhlu k tělu. Přesuňte jejich druhou paži přes jejich 
hruď a položte hřbet ruky na tvář, která je vám nejblíže. Drž to tam.

2. Druhou rukou vytáhněte jejich koleno vzhůru tak, aby jejich chodidlo bylo na 
podlaze a jemně otočte postiženého k sobě na bok.

3. Jemně zakloňte hlavu postiženého dozadu a zvedněte bradu, aby byly dýchací 
cesty otevřené, a upravte ruku pod tváří.

4. Zavolejte záchrannou službu - počkejte, až dorazí pomoc, a zkontrolujte dýchání.

Ilustrace: Le petit Larousse de la médecine
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SMÍŠENÝ

Provoz
Proč je v japonských automobilech výfukové potrubí vpravo? Chodci, kteří jdou po chodníku po 
pravé straně ve směru provozu (v Japonsku se jezdí vlevo), budou dýchat méně jedovatých 
výfukových plynů. Vozidla v zemích, které jezdí vpravo, mají obvykle výfuk na levé straně.

Zdraví
22. července je Světový den mozku a byl představen před deseti lety. Jde o to mít zdravý mozek a uvědomit 
si, že vlastní organismus může vytvářet nové mozkové buňky i ve stáří.
Je důležité používat mozek ke sportu (tanec, quqong, jóga), čtení, hádankám, hádankám, hádání 
atd.

30 minut chůze každý den
- Snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu
- Zlepšuje trávení
- Zlepšuje kvalitu spánku
- Snižuje riziko srdečních problémů a kardiovaskulárních příhod
- Posiluje záda a snižuje riziko osteoporózy
- Zlepšuje koncentraci
- Snižuje na polovinu riziko vzniku cukrovky
- Snižuje riziko demence
- Snižuje stres a deprese
- Dobře vás naladí a pozvedne náladu.

Zdroj: ACCW (B)

Lidé mají 206 kostí, z nichž nejtvrdší je spánková nebo drobná kost, která váží jen několik 
gramů. Obaluje vnitřní ucho a chrání náš sluch a mechanismy rovnováhy.

Zajímavosti/Životní prostředí/Kultura
Francie: Umělecká událost roku se bude konat od 18. září do 3. října 2021. Vítězný oblouk 
„zmizí“ pod 25 000 m2. recyklovatelného polypropylenu (stříbrný a modrý) a 7 000 m červené 
šňůry. Tato akce se pořádá ve spolupráci s Centre Pompidou a Centre des Monuments 
Nationaux. Posmrtně se tak splní sen Christa a jeho manželky Jeanne-Claude zabalit Arc de 
Triomphe.

Které zvíře se dožívá nejvyššího věku? Je to žralok nebo grónský žralok, který může žít v 
průměru až 270 let a je známo, že přežije až 400 let. Samice tohoto druhu se stává plodnou 
teprve ve věku 150 let.
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Varování: Nové bezcelní příspěvky: Online nakupující v Asii a USA si musí dát pozor. Od 1. 
července 2021 zmizí bezcelní odpočet 22 EUR na zboží ze zemí mimo EU.
Každá položka bude podléhat dovozní prodejní dani mezi 7% a 19%. Cena bude zahrnuta v 
balíkové službě.
Příspěvek na dárky pro jednotlivce ve výši 45 EUR však zůstává.

Je 8. srpen Mezinárodní den koček.
26. srpna je "Den toaletního papíru " (možná pochází z hromadění nákupů během první vlny Corony?)
Na Islandu - v Höfuðstöðin, Reykjavík - je zde nové muzeum soch a nástěnných závěsů vyrobených 
z vlasů, které islandský umělec známý jako Shoplifter vyrobil pro bienále v Benátkách 2019.

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD ČLENŮ FICC A FICC

Sekce mládeže (JKC) Nederlandse Caravan Club (NCC) slaví 60. výročí. Byla založena v roce 
1961 skupinou mladých lidí, kteří si říkali Jongerenkampcommissie, později se stali 
Jugendkampcommissie a v roce 1986 získali vlastní logo. Sekce mládeže je velmi aktivní a 
organizuje spoustu aktivit ve vlastních kempech klubu.

Zdroj: De Caravan (NCC)

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 odpočinkovou kempovou dovolenou!

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
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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 však toto 
dobrodružství neskončilo katastrofou, doporučuje FICC podívat se na video „Deset 
nejlepších postupů před odletem“, které vytvořila FICC Motorcaravanning Commission.

„Kempování s FICC“ je přístupné prostřednictvím následujícího odkazu

https://www.youtube.com/channel/UCIDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q

Dobrá rada - smát se 15 minut každý den
- Pomáhá vám relaxovat a přirozeným způsobem eliminovat stres
- Vylučuje hormony „dobrého humoru“
- Pomáhá ti lépe spát
- Stimuluje krevní oběh, který zase okysličuje buňky
- Bojuje proti únavě, zlepšuje koncentraci
- Snižuje vysoký krevní tlak
- Posiluje imunitní systém
- Působí protizánětlivě
- Masíruje orgány v žaludku a pomáhá trávení
- Pomáhá člověku vyrovnat se s bolestí

Zdroj: Mon pharmacien/ma référence (B)

VÝSTAVY

Rakousko: Caravan Salon Austria od 20. do 24. října 2021, ve Wels 
Vienna Holiday Fair od 7. do 9. května 2022, ve Vídni
Belgie: Salon des vacances od 3. do 6. února 2022 v Bruselu
Česká republika: Karavan od 4. do 11. 
října 2021 v Brně
Finsko: Caravan Fair od 21. do 23. ledna 2022 v Helsinkách
Francie: Salon des véhicules de loisirs od 25. září do 3. října 2021, v Paris Le Bourget SETT 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
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Holandsko: Kampeer en Caravan Jaarbeurs od 6. do 10. října 2021, v Utrecht 
Caravana 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 Salon Internacional del Caravaning od 2. do 10. října 2021, v Barceloně Madrid 
Caravaning od 3. do 6. února 2022, v Madridu
FITUR od 19. do 23. května 2022 v Madridu
Švédsko: Elmia Camping & Caravaning, 8. až 12. září 2021, v Jönköpingu zrušeno
Skandinávská show pro karavany (Elmia) od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu
Švýcarsko: Suisse Caravan Salon 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
Webová stránka : www.ficc.org
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