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DOBRÉ VĚDĚT – BŘEZEN 2022
ULOŽIT DATUM
Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a
Karavanování
ve VERRIERES-LE-BUISSON / Paříž - Francie
se bude konat od 26. do 28. října 2022
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91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022 v
MOSKVA, RUSKO
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Webová stránka FICC Rally jehttps://rustravelforum.com/en/rally/

ainforally2022@rustravelforum.com
Zde najdete všechny potřebné informace a jsou aktualizovány každý měsíc.

92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 28. září
do 7. října v ČÍNĚ

Díky pokračující pandemii a zvýšeným omezením pro cestující přijíždějící do Číny se
organizátoři, 21RV, po konzultaci s FICC rozhodli tuto Rally prozatím odložit.

MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE od 6.
do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO
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Kde: Kemp NTKC „Het Groene Hart“ (Zelené srdce) v Hazerswoude Adresa:
Voorweg 81
Tento kemp je primárně zaměřen na táborníky ve stanech a pojme přes 400 účastníků, ale
jsou zde i místa pro karavany.
Registrační poplatek (od roku 2021) je 65 EUR na osobu (velikonoční jídlo, jeden výlet, diskotéka v ceně).

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. června do 3. července
v STASZOWI / POLSKO

Oficiální webové stránky:www.pfcc.eu

Angličtina:http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf
Němec: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

94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 v JIŽNÍ KOREA
Organizováno

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)
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Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

Kempování / Karavanování / Karavanování
Jak převzít těžké nákladní vozidlo (HGV) při tažení karavanu

Když chcete převzít těžké nákladní vozidlo, je to vždy ošemetná situace. Potřebujete hodně místa, a proto si
svůj manévr musíte naplánovat. Pamatujte také, že na dálnici nebo rychlostní silnici je mnohem více větru a
turbulencí.
Než převezmete řízení, musíte se ujistit, že vaše vozidlo je dostatečně výkonné a že je z něj dobrý výhled. Jakmile
zkontrolujete, že se vás žádné jiné vozidlo nechystá předjet, zrychlete a předjíždějte, přičemž mezi vámi a těžkým
nákladním vozidlem ponechte tolik prostoru, kolik vám silnice dovolí.

Poté zastavte před nákladním vozem a ponechte přiměřenou mezeru. Boční vítr vás může překvapit a
můžete zaznamenat turbulence, sání nebo vzduchové kapsy kdykoli během procesu předjíždění. Je důležité
se soustředit a mít situaci pod kontrolou. Vyhněte se předjíždění na exponovaných místech (viadukty atd.)
nebo na strmých svazích nebo na skalnatých cestách.

Předjíždění na dálnici je opět jiné, protože rychlost zvyšuje efekt turbulence větru. Když
přebíráte těžké nákladní vozidlo, snažte se zařadit co nejdále od vozidla, aniž byste se dostali do
třetího pruhu (pokud tam je).
Pokud víte, že máte dostatečně výkonný motor, je lepší předjíždět do kopce, protože karavan je
podepřen tažným vozidlem, které jej udržuje ve stabilní dynamické dráze. Při jízdě z kopce byste
neměli předjíždět, protože karavan ztratí stabilní tah vašeho vozidla a začne se kývat nebo smyk.
Dávejte velký pozor, pokud fouká vítr, a snižte rychlost. V žádném případě se nenechte unést a
předjíždět bezohledně.
Zdroj: ACCCW (B)

Německo:Průzkum mezi 150 000 rekreanty zjistil, že nejkrásnějšími kempy v Evropě jsou
Kühlungsborn (D), Grubhof-Salzburg (A) a Rosenfelder Strand (D).
Holandsko:78 % všech táborníků si s sebou na kempování bere svého psa.
V loňském roce došlo k rekordnímu prodeji karavanů s 3 164 prodanými vozy, tedy o 29 % více než v
roce 2020.
Zdroj: NKC (NL)

Praktické tipy – i pro táborníky
Láhev na horkou vodu zůstane déle horká, pokud do vody přidáte lžičku soli, než ji uvaříte a
nalijete do láhve. Slaná voda se ochladí déle. Skvělý tip na zimní kempování a chladné jarní
noci!
Kempování s Legem
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Lego představilo herní sadu „Glamping on the Beach“, čímž rozšířilo okruh Lego Friends. Tato
nová herní sada má 380 dílků a mini panenky jsou postavičky ze Heartlike City v glampingovém
resortu.
Kempování před letem do vesmíru

Každý, kdo chce obletět planetu v některé z kosmických lodí, které vlastní šéf Amazonu Jeff Bezos,
musí nebo může strávit předchozí noc v karavanu v kempu v texaské poušti. Dotyčný karavan je
lesklý stříbrný model americké kultovní značky Airstream. Účelově postavený kemp se může
pochlubit restaurací, barem a táborákem, kde se mohou cestující a spolupracovníci předem setkat.
Vesnice astronautů je asi 24 km od místa startu ve Van Hornu v Texasu. Astronauti mají každý svůj
vlastní Airstream, kde mohou spát před letem v raketě Blue Origin.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

SMÍŠENÝ
Provoz

Podle třetí směrnice Evropského parlamentu o řidičských průkazech,všechny jízdy
licence vydané v EU před 19. 1. 2013 musí být vyměněny do ledna 2033. Důvody?
Standardizace v EU a ochrana proti padělání.

Německo:Letos se zavádí nové nařízení: každá lékárnička musí obsahovat minimálně dvě roušky
(nejlépe typu FFP2), jinak vám hrozí pokuta. Lékárničky by měly odpovídat normě DIN 13164.

Zdraví
Novoroční předsevzetíSoren Kierkegaard (dánský filozof):
„Především neztrácejte chuť chodit. Každý den se dostávám do stavu pohody a odcházím od každé
nemoci. Vstoupil jsem do svých nejlepších myšlenek a neznám žádnou myšlenku tak zatěžující, aby
se od ní nedalo odejít."
Podivná fakta / Životní prostředí / Kultura

Thenejchytřejší pes na světěje fena border kolie jménem Betsy v Rakousku. Zná a dokáže rozlišit
340 termínů a příkazů.
Baleen velryby spolu s modrými velrybami a keporkakykonzumovat třikrát více krill, než se
původně předpokládalo. Vědci zjistili, že jsou velmi šetrné ke klimatu, protože jejich exkrece
oplodňují fytoplankton, a tak významně přispívají ke snížení uhlíku.
Kdo vymyslel smajlíka?
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Byl to Američan Harvey Ball (1921 - 2001), který v roce 1959 založil malou reklamní agenturu. V roce 1963
ho jeden z jeho klientů, pojišťovací společnost, požádal, aby navrhl špendlík, a on přišel s usměvavou
tváří. Za svůj tehdejší návrh dostal 45 dolarů – nyní v hodnotě milionů!

TheOkawongo v Botswaně / Africenemá ústí ani ústí. Mizí v zemi. Vnitrozemská delta je
významnou turistickou atrakcí díky množství divokých zvířat, která žijí podél jejích břehů.
Thevelký mravenečník,je již vyhynulý v Argentině a Uruguayi. Ochránci zvířat v Brazílii dělají vše
pro to, aby zachovali jeho přirozené prostředí. Je to jeden z původních savců, kteří obývali
jihoamerický kontinent. Medvěd této velikosti (ačkoli „medvěd“ je ve skutečnosti nesprávné
označení) sežere každý den 30 000 mravenců nebo termitů. To představuje asi 180 gramů jídla.
Jejich čich je odhadován jako 40krát větší než u lidí, ale jejich zrak a sluch jsou špatné.

Všechno má svůj den!

9. února Světový den pizzy
3. března Světový den ochrany přírody
8. března Mezinárodní den žen
20. březen Světový den štěstí a Mezinárodní den frankofonie 21.
březen Světový den poezie
22. březen Světový den vody

Belgie:Skutečná výstava Orient Express ve Train World, bruselském železničním muzeu v
obci Schaerbeek, potrvá do 17. dubna.www.trainworld.be
Holandsko:Dordt pod Steamem. Dordrecht hostí největší evropskou parní událost (parní lodě,
parní stroje, historické parní autobusy atd. atd.). Zahájí ji působivá námořní přehlídka na řece.
Probíhá od 20. do 22. května 2022.

NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ
Kluby a federace začínají nabízet kempingové akce a klubové výlety.

Caravan Club of Sweden (S) pořádá Nordisk Camping Festival ve Falunu od 6. do 10.

července 2022. Této akce se mohou zúčastnit táborníci, kteří jsou členy přidruženého klubu
nebo federace FICC.
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Více informací: Kontaktujte prosím Caravan Club of Sweden. E-mailem:kansli@carvabclub.se

TheDeutsche Camping Cluboznámila řadu klubových výjezdů.
ACCAW (Belgie)pořádá o Velikonocích 2022 svou 71. rally v kempu „Worriken“ v Bütgenbachu
(východní kantony Belgie).

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, než se vydáte na
výlet, a dokonce i když jste pryč. To umožňuje každému získat maximální potěšení z tohoto
typu outdoorové turistiky.
Cestování, objevování širého světa, probouzení se každé ráno 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

Elektronická kniha FICC

8/10

TheWeb Camping Card Internationalbyla 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 / táborník musí zaregistrovat na webové
stránce www.campingcardinternational.com, ačkoli všechny výhody spojené s CCI jsou zřejmé i bez
registrace.
Jakmile se uživatelé / táborníci zaregistrují a prokážou, že mají platnou CCI, mají přístup k elektronické
knize CCI, která obsahuje všechny slevy podle zemí a specifické 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
stáhli 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!

VÝSTAVY 2022/2023
Rakousko:Ferienmesse Wien od 7. do 9. května ve Vídni

Camper Van Summit Tirol od 29. září do 3. října v St. Martin Caravan
Salon Austria od 19. do 23. října ve Welsu
Francie:Salon du camping od 8. do 10. listopadu 2022 v Montpellier
Belgie: Autosalon plánovaný na leden 2023 Caravaning plánovaný na
říjen 2022
Česká republika:Karavana od 3. do 6. listopadu 2022, v Brně
Karavana plánována na listopad 2022, v Praze
Německo:Caravan Salon Düsseldorf od 26. srpna do 4. září Auto
Camping Caravan od 24. do 27. listopadu v Berlíně
Caravan Life od 29. září do 2. října, ve Freiburg Reisen und
Caravan od 28. října do 1. listopadu, v Erfurtu Touristik &
Caravaning od 16. do 20. listopadu, v Leipzig Camping &
Caravaning od 18. do 20. března 2022, v Rostock Caravan od
4. do 6. listopadu 2022 v Brémách
Velká Británie:

Itálie:Salone del Camper od 10. do 18. září v Parmě Holandsko:
Camper Beurs od 23. do 25. září v Hardenbergu Kampeer & Caravan
Jaarbeurs od 5. do 9. října v Utrechtu
Španělsko: Caravaning y Camper del Levante od 6. do 9. května, v Torre Pacheco,
Murcia Švédsko:Scandinavian Caravan Show (Elmia)od 7. do 11. září v Jönköpingu
Švýcarsko:Suisse Caravan Salon od 27. do 31. října v Bernu USA:RV Show plánovaná
na leden 2023 v Pittsburghu

9/10

Boston RV & Camping Expo plánované na leden 2023 v Bostonu
Termíny se mohou změnit

Sekretariát FICC
rue Belliard 20, bte 15 B1040 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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