
DOBRÉ VĚDĚT – KVĚTEN 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

91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022
v MOSKVĚ/RUSKU

Webová stránka FICC Rally jehttps://rustravelforum.com/en/rally/
ainforally2022@rustravelforum.com
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Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com
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92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 28. září
do 7. října v ČÍNĚ

Kvůli pokračující pandemii a zvýšeným cestovním omezením v Číně souhlasila FICC s 
požadavkem organizátora rally (21RV), že tato rally by měla být prozatím odložena.

MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE od 6. 
do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO

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).
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93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. ČERVNA do 3. ČERVENCE
ve STASZOW/POLSKU

Pořadatel Polska Federacja Campingu i Caravaningu má plnou podporu obecních a 
regionálních úřadů a ministerstva sportu.
Webové stránky se připravují společně s rezervačním formulářem a budou také obsahovat veškeré 
podrobnosti o programu a výletech.

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

94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 v JIŽNÍ KOREA

Pořádá
KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)

Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

Občané EU a Británie potřebují ke vstupu do Jižní Koreje cestovní pas, ale ne vízum a mohoupobytv zemi 
jako turisté po dobu 90 dnů. Potřebují pouze Korea Electronic Travel Authorization (KETA).
Zdroj: Korea Tourism Organization
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Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Léto se blíží a je velmi horkélidé nesmí zapomínat hodně pít, asi 1,5 litru denně (čaj, káva 
(neslazená), voda, mléko atd.), několik malých sousů najednou popíjených během dne.

Alkoholickým nápojům je lepší se úplně vyhnout. Zkontrolujte barvu moči – měla by být bledá. Lehké jídlo je na 
denním pořádku, zejména proto, že ovoce a zelenina zadržují hodně vody. Dávejte pozor, abyste nejedli potraviny, 
které jsou zkažené (potraviny se v horku velmi rychle kazí).
Chraňte se před sluncem, zůstaňte ve stínu a vyhněte se ničemu namáhavému během nejteplejšího období 
dne. Důrazně se doporučují sluneční brýle a opalovací krém.
Ať už jste doma, v karavanu nebo karavanu, mějte všechny dveře a okna zavřené a místnosti zatemněné, 
dokud není čas se otevřít a po západu slunce dovnitř vpustit chladnější vzduch.
Pokud někomu není dobře – teplota nad 39 °C, zrychlený tep, červená nebo suchá kůže, bolest 
hlavy, dušnost, zvrací nebo ztrácí vědomí – okamžitě volejte 112. Může to být úpal.

Německo:Studie provedená Deutscher Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr 
(Německý ekonomický institut pro cestovní ruch) potvrdila nesmírný přínos kempování a turistiky v 
karavanech pro německou ekonomiku. Uvádí, že v roce 2020 přispěli karavanisté a autokaravanisté 
do domácí ekonomiky 14,1 miliard eur. To je o 12 % více než v roce 2016, čehož bylo dosaženo tváří 
v tvář koronavirové epidemii, která způsobila, že cestovní ruch se zejména v první polovině roku 
víceméně zastavil.
Karavanová turistika tak pomohla udržet desítky tisíc lidí v práci během jedné z nejhorších 
ekonomických krizí v historii Spolkové republiky. V roce 2020 bylo v německých kempech 
zaznamenáno přibližně 34 milionů přenocování. Z toho zámořští turisté tvořili 2,2 milionu, z nichž 
polovinu tvořili Nizozemci, dále Švýcaři a Belgičané.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Požáry karavan (častější, než by se mohlo zdát) 
Tipy, jak se vyhnout požáru
° ujistěte se, že používáte plynové láhve bezpečně – skladujte je správně, aby se nemohly převrhnout ° 
nechte si každoročně servisovat a kontrolovat plynovou a elektrickou instalaci
° udržujte závěsy a ručníky v dostatečné vzdálenosti od kuchyňských a topných spotřebičů 
° buďte velmi opatrní při používání svíček nebo zápalek v karavanu
Co se člověk naučí a poradí po požáru karavanu ° Přihlaste se k 
získání dobrého pojistného krytí ° Nepoužívejte ŽÁDNÉ práškové 
hasicí přístroje
° Pokud dojde k požáru, okamžitě přemístěte všechny plynové láhve z místa zásahu
° Udělejte si komplexní inventář obsahu vašeho karavanu. Pravidelně jej aktualizujte a zároveň 
zvažte, jaké položky vlastně nepotřebujete.
Zdroj: De Caravan (NCC-NL)

Holandsko:97 % nizozemských táborníků chce letos znovu odjet na dovolenou a zaměřují se 
zejména na Francii a Německo. Pak se rozhodnou pro Španělsko, Itálii, Rakousko a Belgii. Táborníci, 
kteří nemají děti, mají tendenci odjíždět v průměru na 62 dní (54 dní před koronou) a táborníci s 
dětmi jsou pryč přibližně 34 dní.
Zdroj: „De Caravan“ NCC/NL
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Když nepoužívají své vozidlo, 49,8 % holandských táborníků zaparkuje svůj karavan mimo svůj 
domov.
Zdroj: NKC (NL)

Solar Team Eindhoven představuje svůj karavan na solární pohon.
Od roku 2013 pracuje Eindhovenská technologická univerzita na autech na solární pohon, pak 
skupina studentů inženýrství přišla s velmi výstižným projektem: navrhli a postavili solární obytný 
vůz, který je nyní v provozu. Tato lehká konstrukce váží méně než 1 750 kg. Karoserie je vyrobena ze 
šesti vrstev tvrzeného skelného vlákna nataženého přes ochrannou klec. Tenká voštinová struktura 
plátku dodává bokům vozidla stabilitu i pevnost. První cesta v tomto solárním karavanu začala 19. 
září 2020 a ujela asi 3 000 km z Eindhovenu do Tarify/Španělsko. Prvních 1000 km musel být 
karavan přepravován (technický problém), ale poté ujel zbývající 2,

Se složenými solárními panely je obytný vůz 2,05 m široký a 1,83 m vysoký. S rozloženými solárními 
panely je 4,40 m široký a 2,54 m vysoký. Solární panely nabíjejí jak 60kWh baterii, která napájí 
elektromotor, a zároveň dodávají energii, aby se vyrovnali s pohodlím dvou cestujících. Za 
slunečného dne může obytný vůz ujet až 750 km.
Jedno je ale jasné: elektrická energie je připravena a je k dispozici buď pro cestování, nebo pro vlastní 
potřebu při příjezdu. Cestování na dlouhé vzdálenosti v kombinaci s ne příliš omezeným kempováním 
není ani zdaleka snadné, ne-li nemožné.
Nizozemští designéři chtějí svým projektem inspirovat trh a svět jako celek a urychlit přechod k 
udržitelnější budoucnosti. Proto je důležité, aby práce na „Stella Vita“ (název obytného vozu) 
pokračovaly.
Výňatky z CCA-Journal (A). Další podrobnosti na solarteameindhoven.nl

Praktické – i pro táborníky

Jestli chcešpro rychlejší odmrazování vaší chladničky: vypněte elektřinu a vložte dovnitř 
misku s horkou vodou. Led během chvilky zmizí a vy můžete lednici znovu používat.

Kovbude se ještě jednou krásně lesknout, pokud předmět vykartáčujete kartáčkem a pastou. Opláchněte 
čistou vodou a osušte měkkým hadříkem.

RŮZNÉ

Provoz
Při parkování v zóně vyžadující parkovací kotouč v Německu můžete trochu podvádět posunutím 
číselníku až o 29 minut. Dopravní předpisy říkají, že ukazatel lze ve skutečnosti posunout na půl 
hodiny po vašem příjezdu. Pokud tedy dorazíte například v 15.11, máte nárok posunout číselník 
nebo ukazatel na 15:30.
Zdroj: Přečtěte si ve Freizeit Revue (D)
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Lucembursko:Veřejná doprava (vlaky/autobusy) je od 1. března 2020 v celém velkovévodství 
zdarma. Lucembursko je tak první zemí na světě, která již nevyžaduje, aby měl cestující jízdenku na 
veřejnou dopravu.

Slovinsko:Od 1. února 2022 má Slovinsko pouze digitální dálniční známky, které jsou zaznamenány pomocí 
SPZ vozidla. Známka stojí 110 € za kombinaci auto-karavan, měsíční dálniční známka je 30 € a 7denní dálniční 
známka 15 €. Pro průjezd tunelem Karawanken, který spojuje Rakousko a Slovinsko, není potřeba žádná 
dálniční známka – platí se samostatné mýtné a jednosměrná jízdenka stojí 7,60 €.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Zdraví
Ořechyby neměly být baleny v plastu, protože obvykle zvlhnou a mohou se snadno zkazit. Všechny druhy ořechů by 
měly být před uložením do látkového sáčku suché a skladované na chladném, tmavém a suchém místě.

Klíšťata:Všichni potřebujeme neustále připomínat, že kousnutí klíštětem může být extrémně nebezpečné a 
může se stát kdekoli. Víme, že se vyskytují v křoví, lesích a vysoké trávě. Nejsou vybíraví a kousnou každého 
kolemjdoucího, preferují teplé, vlhké oblasti tenké kůže.
Kousnutí samo o sobě není vůbec bolestivé, ale klíšťata často přenášejí viry a bakterie, jako je například 
Lymeova choroba. Pokud jste byli kousnuti, je vhodné klíště okamžitě odstranit. Uchopte klíště kleštěmi 
(nebo pinzetou) co nejblíže ke kůži a jemně, ale pevně a plynule zatáhněte směrem nahoru. Nesnažte se 
klíště omráčit nebo omráčit prstem nebo natíráním éterem, alkoholem nebo jiným antiseptickým 
roztokem. Buďte ostražití a během následujících čtyř týdnů kontrolujte oblast kousnutí. Pokud si 
všimnete, že se objevuje červený kroužek, musíte se poradit s lékařem.
Na procházku nebo turistiku od jara do podzimu byste měli nosit dlouhé ponožky se zastrčenými 
kalhotami, tričko nebo svetr s dlouhými rukávy a boty s vysokým střihem. V lékárnách jsou v prodeji 
speciální spreje atd.
Jakmile se vrátíte z túry (zejména ve velmi vlhkých oblastech), je dobré si prohlédnout své tělo 
(záhyby na kůži a ochlupení) a oblečení, které byste měli vyprat na 60°.

Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura
Thečárový kódbyl vynalezen a patentován Američanem Josephem Woodlandem (1921-2012) 
v roce 1949. Jako skaut se naučil morseovku a to ho inspirovalo k vymyšlení čárového kódu. 
Výrobek identifikovaný svým čárovým kódem byl poprvé zakoupen v americkém 
supermarketu v roce 1974.

V roce 1861 vynalezl německý fyzik Philipp Reistelefonu. První telefonický rozhovor 
probíhal mezi dvěma zařízeními vzdálenými od sebe 100 m a první věta byla „Koně nejedí 
okurkový salát“ – ať už to mělo znamenat cokoliv!

kočkynapodobují lidské chování, a proto s radostí leží na klávesnici vašeho počítače: vidí lidské 
bytosti tak pohlcené tím, co na klávesnici dělají, a chtějí dělat totéž.

Vydramá strach z mostů a místo plavání pod nimi se tvor vždy rozhodne pohybovat po zemi a 
riskovat svůj život při přecházení silnic. Vydra je ohrožený a chráněný druh.

6/11



Ovcekteré se pasou na zelené trávě a hráze dusají zem, když dupou kopyty. Tato akce zpevňuje 
půdu a nabízí určitou ochranu proti záplavám.

TheEvropské hlavní město kultury 2022je Esch/Lucembursko. Letošním mottem je „Remix 
Culture“ s různými kategoriemi aktivit včetně „Remix Art“, „Remix Europe“, „Remix Nature“ a 
„Remix Yourself“. Tato kulturní akce trvá celý rok.

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

FECC (Federacion Espanola de Clubes Campistas),přes Camping Club Malaga-
Marbella uspořádala během Svatého týdne od 9. do 17. dubna svou 62. národní kempovou rally v Alcala de 
Guadaira (Sevilla). Této akce se zúčastnilo 329 jednotek (157 karavanů, 156 obytných vozů a 16 stanových nebo 
hotelových karavanů.

Justino VALENTE – 100 let

Pan Valente začal své kempingové aktivity v roce 1939 ve věku 17 let. Od roku 1957 byl členem několika 
portugalských kempingových klubů a zastával asociační funkce.
V letech 1971 až 1993 byl generálním tajemníkem FCMP (Federacao de Campismo e 
Montanhismo de Portugal).
V letech 1993 až 1996 zastupoval Portugalsko v Radě FICC.
V letech 1997 až 2002 byl prezidentem FCMP a poté čestným členem federace. Získal mnoho 
ocenění včetně zlaté medaile FICC, medaile za zásluhy o cestovní ruch udělené státním 
tajemníkem pro obchod a cestovní ruch v Portugalsku, diplomu Mezinárodního olympijského 
výboru za jeho odhodlání k rozvoji sportovních aktivit a za propagaci a podporu. přátelství a 
soudržnosti mezi lidmi, Trofej Portugalské federace sportu za excelenci ve službách sportu v 
Portugalsku, Čestný diplom
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Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning za jeho výjimečný 
závazek k celosvětovému rozvoji kempování.
Vydal knihu „50 let – 1945/1995 historické momenty kempingového hnutí v Portugalsku“.

Portugalská federace oslavila tyto narozeniny společně s významnými kempingovými kluby 
cestou mezi dvěma kempy v Costa da Caparica, oficiální ceremonií a velkým narozeninovým 
dortem.
FICC také zastupoval její prezident Joao Alves Pereira, který předal Justinu Valentemu knihu k 75. 
výročí FICC a Zlatý odznak za jeho velmi angažovanou práci v Radě.

Caravan Club of Sweden (S)pořádá od 6. do 10. července Nordisk Camping Festival ve 
Falunu. Zúčastnit se mohou táborníci, kteří jsou členy klubu nebo federace přidruženého k FICC.

Další informace: kontaktujte prosím Caravan Club of Sweden
e-mail: kansli@carvanclub. a nect2022.caravanclub.se
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PŘEHLED PROGRAMU
Středa 6. července
12h až 22h - Příjezd

čtvrtek 7. července
11h trénink Caramba
16h NCT organizovaná 
aktivita 19h Anita s CC-boys

pátek 8. července
11h Caramba
Projížďky se psím spřežením pro děti

19h až 23h Promluva Pära Hedberga ve velkém stanu

Sobota 9. července
16h Slavnostní zakončení
19h až 23h Remix zve všechny k tanci ve velkém stanu

neděle 10. července
14h odjezd

Udruga Kampista Hrvatske(UKH/Chorvatsko) jsou letošními pořadateli 22. Adria 
Camping Rally od 18. do 25. června 2022 v kempu Autokamp Velijoze Savudrija/Chorvatsko. 
Program a registrační poplatky spolu s rezervačním formulářem naleznete na https://
camping-croatia.com/adriacampingrally2022/ aukh@camping-croatia.com

Čeká na vás velmi zajímavý a pestrý program!
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“KEMPING S FICCEM”

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, 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

Elektronická kniha FICC

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/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 podle svého 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!

VÝSTAVY 2022/2023

Rakousko:Ferienmesse Wien, 7. až 9. května 2022, ve Vídni(zrušeno) 
Camper Van Summit Tirol, 29. září až 3. října, v St. Martin Caravan Salon 
Rakousko, 19. až 23. října 2022, ve Welsu Belgie:Salon des vacances 
odložen do března 2023 v Bruselu Česká republika:Caravaning, 3. až 6. 
listopadu 2022, v Brně
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Karavan plánovaný na listopad 2022, v Praze Finsko:Caravan 
Finland, 22. až 25. září 2022, v Lahti Caravan, 20. až 22. ledna 
2023, Helsinky
Francie:Salon des véhicules de loisirs, 24. září až 2. října 2022, Paříž-Le Bourget SETT, 8. až 
10. listopadu 2022, Montpellier
Německo:Caravan Salon Düsseldorf, 26. srpna až 4. září 2022 Caravan 
Bremen, 4. až 6. listopadu 2022, v Brémách
Velká Británie:Southern Motorhome & Campervan Show, 13. až 15. května 2022, Newbury/Berkshire The 
Norfolk Motorhome & Campervan Show, 22. až 24. července 2022, Norwich
NEC, 18. až 23. října 2022, v Birminghamu Maďarsko: Caravan 
Salon v únoru 2023 v Budapešti Itálie:Salone del Camper, 10. až 
18. září, v Parmě Holandsko:Camper Beurs, 23. až 25. září, v 
Hardenbergu Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 5. až 9. října, 
Utrecht Portugalsko:Nauticampo v říjnu 2022 v Lisabonu 
Španělsko: Fitur, 18. až 22. ledna 2023, v Madridu Caravaning od 
7. do 15. října 2023, v Barceloně

Švédsko:Scandinavian Caravan Show (Elmia), 7. až 11. září, v Jönköpingu 
Švýcarsko:Suisse Caravan Salon, 27. až 31. října, v Bernu USA:RV Show 
plánovaná na leden 2023, v Pittsburghu Boston RV & Camping Expo plánovaná 
na leden 2023, v Bostonu

Změna vyhrazena

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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