
DOBŘE VĚDĚT - KVĚTEN 2021

Pro Kelty to byl symbol jara, lásky, života a budoucnosti.
V 16. století to bylo poprvé znamení lásky, které bylo 1. května svědkem těch, které někdo 
miloval a respektoval. Tato tradice vznikla ve Francii a byla přijata jinými zeměmi. Stále 
existuje a říká se, že přináší štěstí - alespoň v měsíci květnu.

Je také spojován s chicagským hnutím (1. května 1886), kde se stává symbolem „svátku 
práce“.
Ve Finsku byla konvalinka vybrána jako národní květina v roce 1982.

ULOŽIT DATUM
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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

Odkaz na web Kongresu najdete podwww.ficc.orga congress.ficc.org vám 

poskytne všechny potřebné informace o programu, rezervačních opatřeních, 

podrobnostech hotelu atd.

Web je pravidelně aktualizován.

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

Galicie / ŠPANĚLSKO

S velkou lítostí Federacion Espanola de Clubes Campistas FECC) a organizační výbor ve 
spolupráci s FICC zrušili mezinárodní
Rally FICC se bude konat od 18. do 27. června 2021 v A Guarda.
Celosvětová pandemie COVID neutichla, stále existují různá cestovní omezení a je téměř jisté, 
že se lidem v příštích několika měsících nebude umožňovat shromažďování ve velkých 
skupinách.
Bylo proto rozhodnuto odložit shromáždění až do začátku podzimu 2021 v naději, že 
populace na celém světě si po očkovacích programech svých zemí vybudují stádovou 
imunitu, což lidem umožní svobodně a bezpečně se pohybovat a cestovat dál do zahraničí.

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 pod
https // nordicrally.fi / en / the-nordic-rally /

FICC ASIAN PACIFIC RALLY od 15. do 19. 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.

Vezměte prosím na vědomí změnu data.

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 až 7. října v Číně

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. června do 3. července
v KOZIENICÍCH / POLSKU

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

Oficiální web bude spuštěn na konci roku.
Polsky: http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf

Kemp / karavan / karavan

Dánsko: První evropské venkovní kempingové muzeum se letos na jaře otevírá v areálu vodního 
hradu EGESKOV na ostrově Fyn. Exponáty zahrnují širokou škálu karavanů a motorových 
karavanů. Kromě zaměření na historii kempu se muzeum věnuje duchu komunity a svobody 
spojené s touto volnočasovou aktivitou. Zámek má také výstavy zaměřené na veterány a další 
vozidla, módu, lidstvo a technologie.
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Další informace na www.egeskov.dk
Zdroj: Extract Camping, Cars & Caravans

Náklady na kempování v roce 2021
Obecně se zdá, že v evropských kempech došlo k mírnému nárůstu nákladů na přenocování. 
Nejdražší destinací je Itálie, následovaná Švýcarskem, Chorvatskem, Dánskem, Španělskem, 
Rakouskem, Francií, Nizozemskem, Velkou Británií a Německem. Prázdniny v kempu stojí nejméně 
v Norsku a Švédsku.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Nizozemí: Z cestujících, kteří cestují, si místní pochoutky každý den užívá pouze 19,7%. Zbytek tak učiní 
někdy, nebo nikdy.
Zdroj: NKC / NL

Jízda s přívěsem
Ať už mluvíme o karavanech nebo traktorech, řidiči, kteří mají v závěsu přívěs, musí dodržovat několik základních pravidel. 
Všechno je to otázka bezpečnosti silničního provozu.
Zatížení přívěsu: Mnoho výrobců uvádí v příručce vozidla maximální zatížení přívěsu a snižují 
přípustnou hmotnost přívěsu v poměru ke zvýšení nadmořské výšky. Ale kdo poctivě čte návod k 
použití? Opel, Mazda a Kia snižují přípustnou přípojnou hmotnost o 10% za každých 1 000 metrů 
převýšení. Pokud tedy chcete jet do horského kempu ve výšce 1 455 metrů a vaše přípustná 
přípojná hmotnost je 2 000 kg, váš náklad by neměl být větší než 1 700 kg.

Jízda ve výšce: tenčí horský vzduch ovlivňuje výkon tažného vozidla, takže jízda a dokonce i rozjezd 
mohou být problematické. To je případ, kdy je nezbytné respektovat dolní z daných horních mezí 
maximálního zatížení přívěsu, zejména při nástupu do prudkého stoupání. Tyto horní limity se 
počítají na základě toho, že vozidlo bude schopno zvládnout jízdu na 12% stoupání pětkrát za méně 
než pět minut.
Pokud jsou v osvědčení o registraci vozidla uvedena větší přípustná zatížení, maximální sklon 
klesne na 8%. Proto je důležité se před cestou vydat na cestu do kopce. Pokud byl překročen 
maximální sklon 8%, řekněme na 12%, a dojde k poškození motoru nebo převodovky, může 
výrobce dobře odmítnout odpovědnost, odmítnout ustanovení záruky a dokonce zadržet jakékoli 
gesto dobré vůle.
Řidičský průkaz: standardní řidičský průkaz skupiny B platí pro řízení maximální hmotnosti (tažné 
vozidlo kategorie B + přívěs / karavan) do 3,5 tuny.
Zdroj: ACS-CH

Užitečné tipy a triky pro optimální údržbu a provoz vašeho karavanu

Světla / elektřina
° Kabel CEE zcela odviňte z kabelového bubnu. Zkontrolujte kabel a bezpečnostní adaptér CEE, zda 
nejsou poškozené.
° Zkontrolujte všechny kabely, vodiče, zástrčky a přípojky, zda nejsou poškozené uvnitř i vně 
karavanu. ° Zkontrolujte, zda každý ze spínačů jističe FI správně funguje.
° Zkontrolujte, zda kouřový alarm funguje.
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° Pokud jsou v karavanu nějaké spotřebiče atd., Které vyžadují více než 2 kW, je nutný přídavný 
napájecí zdroj (minimálně 16 ampérů).
° Pojistky na spínaném napájecím zdroji nebo na spínací skříňce by nikdy neměly být nahrazovány pojistkami s 
nekompatibilními zásuvkami nebo s vyšším proudem.
° Pokud používáte úhlovou spojku CEE s vestavěnou zásuvkou na zadní straně, používejte pouze utěsněnou 
pogumovanou zástrčku IP44 s uzemněným bezpečnostním kontaktem.
° K hlubokému vybití, které může poškodit baterii, dochází, pokud se trvale vybíjí klidovým 
proudem.
° Závitové spojení na automatickém jističi a pevné usazení připojovacího kabelu by mělo být 
každoročně kontrolováno odborníkem a v případě potřeby dotaženo.
° Zkontrolujte funkčnost všech světel a podle potřeby vyměňte žárovky atd. Halogenová světla nikdy 
nevyměňujte holými prsty.

Mokré buňky / sprchy / toalety
° Plastové součásti na toaletách a v obytných prostorách by se neměly čistit rozpouštědly, čisticími prostředky na bázi 
alkoholu nebo abrazivními čisticími prostředky.
° Nepoužívejte octovou esenci k čištění toalet nebo sanitárních zařízení nebo k odstraňování vodního kamene - 
může to poškodit těsnění nebo součásti sanitárních zařízení.
° Neodlévejte do vypouštěcího otvoru korozivní kapaliny ani vroucí vodu. Poškození odpadního 
potrubí a sifonu.
° Těsnění ošetřete silikonovým sprejem.
° Pokaždé, když vyprázdníte kazetovou toaletu, odstraňte plovoucí černé kousky a opláchněte je 
samostatně.
° Abyste zabránili úniku na cestách, ujistěte se, že je odpadní nádrž plná méně než ¾. ° 
Pokud se mechanismus ukazatele hladiny přilepí, musí se vyjmout z nádrže a vyčistit.
° Pokud dojde k ucpání odtoku ve sprchové vaničce, použijte píst nebo čisticí čerpadlo z kutilské 
prodejny. ° Na sprchu nedávejte žádné koupací pláště nebo koberce, které nejsou vhodné z ABS 
plastu. To by mohlo křehnout materiály použité v podkladu koberce a vést k tvorbě trhlin. ° 
Zkontrolujte vodotěsné těsnění kolem umyvadla a sprchy.

Další technické body
° Nikdy neprovozujte klimatizaci bez filtru na vlákna, jinak by došlo k zašpinění odpařovače a tím 
ke snížení účinnosti klimatizace.
° Zkontrolujte, zda televizní anténa funguje a lze ji přemístit.
° Pravidelně kontrolujte hloubku dezénu pneumatik, nepravidelné opotřebení a jiná poškození.
° Při uspořádání postele nedávejte polštáře přímo na tvrdý podklad. Doporučuje se distanční 
tkanina nebo absorpční podložka (např. Froté nebo bavlněná tkanina), aby se zabránilo 
poškrábání povrchu stolu a možnosti tvorby plísní od kondenzované vody z potu.

° Zkontrolujte, zda je přepravník jízdních kol bezpečný a správně funguje.
° Manévrovací zařízení by mělo být na konci zimy řádně očištěno, aby se odstranila sůl a nečistoty, a 
poté důkladně opláchnuto čistou vodou.
° Otočte manévrovací zařízení se zapnutou ruční brzdou, krátce odpojte baterii a poté ji znovu 
zapněte.
° Váhová stupnice zabudovaná do žokejového kola často poskytne pouze hrubé měřítko, ale lze jej 
zkontrolovat a překalibrovat.
° Střešní zábradlí je obvykle funkce pouze pro parádu a není vhodná pro přepravu jakéhokoli nákladu.
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° V neposlední řadě: Netrénujte vysokotlaký čistič na samolepky nebo vnější ozdoby, protože by se mohly 
roztrhnout nebo uvolnit.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Praktické tipy - také pro táborníky
Rýže: Rýže pomáhá odstranit až příliš známý zákal ve skleněných a plastových lahvích. Do láhve 
vložte dvě lžíce rýžových zrn, dolijte vodu a dobře protřepejte. Opláchněte čistou vodou. Je dobře 
známou skutečností, že v Asii se rýžová voda, která zbyla z vaření, používá k mytí a čištění, protože 
škrob v zrnech působí jako abrazivní látka.

SMÍŠENÝ

Cestovní ruch

Jak oznámila UNWTO, díky pandemii COVID-19 mezinárodní cestovní ruch v lednu 2021 
obecně poklesl o 87% ve srovnání s lednem 2020 a v asijsko-pacifickém regionu až o 96%. 
V únoru 2021 bylo 32% světových turistických destinací zcela uzavřeno.

Díky očkovacímu programu se doufá, že se cestovní ruch znovu rozběhne ve druhé 
polovině roku, možná již v červenci nebo v září.

Provoz
Pokud chceš přepravní kola určitě byste měli použít nějaký nosič jízdních kol, nejlépe model, který 
se dobře hodí k vašemu přívěsu.
Montážní konzola by neměla příliš zatěžovat spojku (údaje viz registrační list vozidla), proto před 
nákupem zkontrolujte celkovou hmotnost kol a transportéru.

Pokud model zakrývá zadní světla vozidla, budete potřebovat světelnou lištu. Nepřekračujte povolenou rychlost !! Udržujte 
rychlost 120/130 km / ha pravidelně kontrolujte ve zpětném zrcátku, zda je váš „náklad“ bezpečný.

Francie: Nálepka s mrtvým úhlem s nápisem „Pozor na úhly úhlu“ (BLIND SPOT) je povinná pro 
vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Toto nařízení se vztahuje také na zahraniční vozidla a pokud jej 
nebudete ignorovat, riskujete pokutu 135 EUR.
Zdroj: www.securite-routiere.gouv.fr/
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Zdraví
Stromy ve městech zmírňují stres a depresi: Říká se: Zelená vás dělá šťastnou a uvolněnou! 
Lidé, kteří žijí na ulici lemované stromy, méně často trpí depresemi. Toto je nález vědecké studie 
provedené v Halle, Jeně a Lipsku (D). Vědci také zjistili, že v zelených čtvrtích je předepsáno méně 
antidepresiv. Již nějakou dobu existuje tendence urbanistů zahrnout co nejvíce zeleně do nových 
a regenerovaných obytných a průmyslových oblastí.

Vzduch je obzvláště dobrý pod stromy v lesích. Je docela patrné, že lesní vzduch snižuje krevní 
tlak a zvyšuje kapacitu plic. Putování parkem je pro vás také mnohem lepší než procházka obytnou 
oblastí.

Zvědavá fakta / prostředí / kultura

Kdo vynalezl margarín? Po sérii válek, které je stály draho, si Francouzi nemohli dovolit koupit 
máslo, takže císař Napoleon III nařídil levnější náhradu. Tak dovnitř
1869 vyrábí Hippolyte Mège-Mouriès margarín z mléka, vody, hovězího tuku a výtažků ze 
žaludku telat. Dnes jsou hlavní složky margarínu v zásadě rostlinné.

Nejkratší řeka na světě je řeka Roe v americkém státě Montana. Je to jen 61 mil dlouhé a zvláštní 
je, že je přes něj dokonce most.

Zajíc který náhle vystřelí ze svého úkrytu, může během několika skoků dosáhnout rychlosti 70 km / h
tj. vzlétne rychleji než závodní auto.

Školy byly vynálezem Sumerů (kmen v Mezapotámii), kteří před asi 6000 lety poslali chlapce 
učit se do tabletů (edubbas), kde se museli vypořádat s více než 2000 piktogramy.

Sir Winston Churchill malba: Minaret mešity Koutoubia - Le Minaret de la Mosquée de la 
Koutoubia - v Marrákeši / Maroku byl prodán za rekordní částku 9 577 000 EUR v londýnské 
Christie's.
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Zámek Neuschwanstein (D) byl díky svým dokonale harmonickým proporcím klasifikován 
jako desátá nejkrásnější budova na světě. Na prvním místě je katedrála sv. Pavla v Londýně.

The Evropské hlavní město sportu 2021 ist Lis Lisabon

ZAUJÍMAVÉ ZPRÁVY OD FICC A JEJICH ČLENŮ

E-kniha FICC

V říjnu loňského roku byl zcela obnoven web Camping Card International s novými 
funkcemi a uživatelsky přívětivějšími popisy výhod, které CCI svým uživatelům nabízí.

Přístup k podrobnějším informacím vyžaduje, aby se uživatel / karavan zaregistroval na webu 
www.campingcardinternational.com, ale všechny výhody CCI jsou k dispozici také bez 
registrace.

Pokud je uživatel / karavan registrován a má platný CCI, bude mít nyní přístup k e-knize CCI se 
všemi slevovými body pro každou zemi, včetně konkrétních turistických informací, které 
uživateli pomohou užít si dovolenou na kempu maximum.

Jako registrovaný uživatel se přihlaste pomocí svého e-mailu / hesla a vyberte požadovanou zemi a 
stáhněte si e-knihu ve formátu pdf v (aktuálně) angličtině.

FICC a tým CCI vám přejí nádhernou a relaxační dovolenou v kempu!

Kempování s FICC
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je kanál YouTube, který komunikuje nejen se členy FICC, ale také se všemi táborníky na 
světě, vysvětluje jim nebo jim připomíná nejlepší kempingové postupy před a také během 
jejich cesty, aby si každý mohl užít tento druh turistiky pod širým nebem maximum.

Cestování, objevování širokého světa, probuzení každé ráno na jiném místě ... ať už sám 
nebo s několika lidmi, je výlet v obytném automobilu (karavan) vždy dobrodružstvím.

Abychom zajistili, že toto dobrodružství neskončí katastrofou, je zde „10
postupy, které je třeba dodržovat, nebo rady, které je třeba před odletem doporučit, doporučené FICC 
(film realizovaný komisí FICC pro motorová vozidla),

Publikováno je „Camping with FICC“. Pro přístup použijte následující odkaz:

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

FFCC (Fédération des campeurs, caravaniers, camping-caristes) pořádá od 6. června do 14. září 
2021 slavnou automobilovou rally v Paříži / Pekingu / Istanbulu. Trvá 100 dní a pokrývá cca. 
Celkově 24 500 km.
Díky pandemii Corona však zatím není jisté, zda se tento „výlet“ skutečně uskuteční.

BVCD (Německá kempingová federace) slaví své 20. výročí. Jeho kořeny sahají docela dlouhou 
cestu. V roce 1948Deutsche Camping Club (DCC) byl založen s cílem zpřístupnit všem lidem 
venku, čerstvý vzduch a svobodu přírody. V 60. letech rostl pocit, že táborníci mohou těžit z 
profesionálního poradenství stejně jako vlastníci a provozovatelé kempů při budování a rozvoji své 
infrastruktury. DCC nabídlo
organizační rámec pro zájmovou skupinu vlastníků kempů. To vedlo k vytvoření nezávislého 
orgánu Federace vlastníků kempů v Německu v roce 1971, ze kterého v roce 2000 vznikla 
společnost BVCD.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans
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VÝSTAVY

Rakousko: Caravan Salon Austria od 20. do 24. října 2021 ve Welsu
Česká republika: Caravanning od 4. do 11. října 2021 v Brně
Finsko: Veletrh karavanů 21. až 23.01.2022 v Helsinkách
Francie: Salon des véhicules de loisirs 25. září až 3. října 2021, v Paříži-Le Bourget SETT 2. až 
4. listopadu 2021, v Montpellier
Německo: Salon karavanů 27. srpna až 5. září 2021 na veletrhu v 
Düsseldorfu v Erfurtu od 28. do 31. října 2021 v Erfurtu
Caravan Bremen 6. až 8. listopadu 2021 v Brémách
Touristik & Caravaning od 18. do 22. listopadu 2021, v Lipsku 
Reise + Camping 16. až 20. února 2022, v Essenu Reisen & 
Camping od 7. do 9. ledna 2022, v Lipsku
Itálie: Il Salone del Camper od 11. do 19. září 2021 v Parmě
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
Holandsko: Kampeer en Caravan Jaarbeurs od 6. do 10. října 2021 v Utrechtu
Norsko: Caravanmessen 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
Webová stránka : www.ficc.org
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