
                                 87. F.I.C.C. Berlín 2018 

KDE-  PAAREN  im Glien /10 km od NAUEN/u BERLÍNA 

KDY-  27.7.-4.8.2018 

Úvodem: 

Světová 87.F.I.C.C RALLY se uskutečnila ve velkém , dobře vybaveném sportovním a výstavním 

areálu , který je vybaven restaurací s velkou  halou,  ubytováním,  mnoha  kiosky s občerstvením í  

vlastním malým pivovarem s kvasinkovým pivem. 

Každý den bylo možné v kempu zakoupit čerstvé pečivo a chléb ,ostatní zboží dostupné až  v městě 

NAUEN .Pro tuto akci byl v kempu zajištěn také prodej zajímavých karavanových doplňků. 

Součástí areálu bylo i malé ZOO ,krásné dětské prolézačky a okolí vhodné na cyklovýlety.  

Německý DCC velmi dobře organizačně zvládl  devítidenní velký nápor karavanistů. 
Po celou dobu rally jsme nepocítili žádný problém - s čistotou na WC , teplá voda ve sprchách  i v 

pozdních večerních hodinách ,  žádný problém s pitnou vodou, s odpadky, s elektřinou , ačkoliv 

mnozí karavanisté měli  klimatizace. Pro WC byly po kempu rozmístěny nízké velkokapacitní  

kontejnery s  výlevkou. Pozitivní bylo, že 70%  karavanistů parkovalo na travnaté ploše. 

Byl přísný zákaz vaření mimo karavan a grilování. 

Jen sluníčko nás každý den grilovalo,40°C vedra přežít bez přírodního koupání  bylo velmi náročné. 

Skoro každou noc přívalový děšt , který ochladil vzduch , ale další den přinesl opět tropická vedra. 

Páteční příjezd 27.7. měl v recepci hladký průběh, nebylo čekání při registraci..Po předání CCI 

karty  každý účastník obdržel tašku s prospekty, drobnými dárky, ale také visačku na krk, která 

současně slouží do 31.12.2018 jako členská karta klubu DCC a lze jí prodloužit i do dalšího roku. V 

obálce byla i poukázka na dárek a zelený ,,puntík“ , který musel být přilepen viditelně na elektrické 

přípojce  každého karavanu , jako důkaz zaplacené elektřiny. 

Slavnostní průvod v sobotu 28.7. v 16 hod..pár desítek minut příprav států před hlavní budovou . 

Následně krojovaný průvod v čele s hudbou prošel okruh osadou  PAAREN a cílem byla opět velká 

hala s restaurací v areálu . Slavnostní přívítání účastníků od významných  představitelů  na tribuně a 

vztyčení vlajky F.I.C.C. Večer pak pokračoval  dechovkou. 

Výlety – od soboty 28.7. každý den odjížděly autobusy do objednaných lokalit- Berlín, Dráždany, 

Lipsko, Postupim, Spréwald. Kdo měl zájem , mohl  individuálně navštívit  Berlín,neboť z kempu 

fungovala kyvadlová doprava na vlak do městečka NAUEN, který jezdil každých 20 minut .A  

zájemce se za 40 minut ocitl na  ALEXANDERPLATZ v Berlíně.Mnozí svými osobními auty 

využíli pouze 30 km vzdálenost do POSTUPIMI  , na prohlídku zámku  SANSOUSI a jeho 

krásného parku . 

Hudební program - každý večer byl naplánován jiný – hudba 70- tých let ,Oktoberfest, Karneval 

BRASIL, Kluby baví kluby a pak také hudební večer na rozloučenou. 

Právě  OKTOBERFEST v pondělí 30.7.  byl pojat jako oslava 70 .výročí  pořadatelského 

klubu DCC. Vzpomenuta byla  historie, kdy 22.9. 1948 v MNICHOVĚ založen klub DCC , tehdy 

ještě ,,táborníci,, spali ve stanech bez podlahy a sjížděli se na sraz na kole nebo pěšky. Mnoho se od 

té doby změnilo v životní úrovni  i v ,,ubytování“. 

Za dlouholetou práci byl oceněn president DCC od JOAO ALVES PEREIRA – presidenta  F.I.C.C. 

Zástupci některých států předávali dárky presidentovi DCC a blahopřáli  k 70.výročí. 

Každý účastník 87.Rally obdržel za dárkovou poukázku skleněný půllitr s logem klubu DCC.  

Pivo však do těchto sklenic odmítli točit, takže každý si zaplatil a ochutnal nevychlazené německé  

pivo z kelímku nebo lahve a pak se večer  nesl v duchu pravé bavorské  atmosfery, včetně jejich 

tradičního jídla - pečené koleno. 

PREZENTACE  STÁTŮ – při této světové akci F.I.C.C. je pravidlem, že každý stát  hostí 

návštěvníky svými tradičními pokrmy, případně podaruje drobnými dárky. Každá země má určený 

den a hodinu  na prezentaci  tak ,aby se nekryl čas s jiným státem.Pozvánky jednotlivých států jsme 

všichni dostávali již při příjezdu nebo byly časy dalších států  dodatečně vyvěšeny v recepci.  

A tak se někde ochutnalo několik druhů vařených jídel , jinde byla možnost ochutnat slanečky, 

sýrové fondue  a jiné pochoutky , bonbony , také k dispozici prospekty a mapky kempů toho, 

kterého státu . Každý stát to pojal po svém a nabízel dle svých možností. 



V  rámci letošní oslavy 100. výročí ČESKOSLOVENSKA/1918-2018 byl pro nás domluven  

termín , společný se slovenskou skupinou , na úterý 31.7. na 18 hod.. A tak v den D  už od rána 

počaly  přípravy – stavění stanu pro naši sedmi posádkovou českou skupinu a další zázemí ze 

stolečků a příprava dobrot .CZECHTURIST nás již doma zásobil prospekty o skvostech ČR ve 

třech světových jazycích. 

Díky  finančnímu přispění AČR jsme mohli nabídnout karavanistům i pivo PRAZDROJ  a 

výbornou červenou  Frankovku a bílé víno z Moravy, také propagační materiál AUTOKLUBu ČR.  

Postávající hosty jsme začali pouštět na akci již před 18 hod.,abychom všechno průběžně zvládali . 

U vchodu ČESKO- SLOVENSKÉ uličky vítali přicházející návštěvníky zástupci ČR a SR . 

Po chvíli už se valil dav lidí od ,,ZÁPADU „ a trpělivě v trojstupu postupoval uličkou přes ČECHY   

na ,,VÝCHOD,,  ke SLOVENSKU . 

S občerstvením měly naše ženy dobrou volbu, ve 40°vedrech jsme nemuseli mít obavu, že se  něco 

zkazí, protože občerstvení se připravovalo s předstihem.Každá posádka se již doma zapojila svým 

dílem a mohli jsme tak nabídnout - domácí perníčky z Pardubic,linecké koláčky z Nepomuku od 

Plzně , domácí tyčinky k pivu z Hradce Králové .Velice chutnala i na chlebě výborná škvarková 

pomazánka ze Strážnice , měli jsme velké množství všeho ,včetně sýrových jednohubek a bonbonů 

pro děcka . 

Průběžně se vše doplňovalo  na stolečky a dolévala BECHEROVKA , z koštýřů víno, čepovalo se 

pivo a končilo se čistou pitnou vodou  i o tu byl v tom večerním vedru velký zájem.  

Pro tento účel /čepování pivo, víno/jsme si zvolili i stylové oblečení – všichni ve vlastní režii. 

Po celou dobu v našem stánku vyhrávaly lidové moravské písničky ,pozornost a potlesk budil i  

zpěv našich vinařů.  

Mnoho návštěvníků se zájmem vyzkoušelo umění s koštýřem při nasávání vína = vody. 

Po půl deváté , kdy náš ČESKOSLOVENSKÝ večer skoro končil, jsme ještě rozdávali na táckách 

zbylé dobroty. 

Celkově byl velký zájem, různé společné foto a uznání návštěvníků z vydařené prezentace obou 

států. 

Dík patří všem z naší skupiny,  kteří se s předstihem iniciativně zapojili svými nápady do této akce. 

Českou republiku reprezenzovalo našich 7 posádek za AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY /AČR/   

a za UAMK skupina p. Starého. 

Středeční večer byl už jen náš a při harmonice , vínku a povídání  jsme prožili příjemný čas. 

 

A  týden se nachýlil ,většina karavanistů odjížděla  již v pátek nebo v sobotu ráno . 

Plánované ukončení  F.I.C.C.v sobotu 4.8.. až na 16. hod.bylo nešťastně zvolené. 

 

Vlajka F.I.C.C předána Francouzům , jako příštím organizátorům F.I.C.C. 

88. F.I.C.C 2019  Francie  - CHATEAUBRIANT   /za Paříží /     

89. F.I.C.C 2020 Itálie – Řím  

90. F.I.C.C2021  Irsko – Dublin /29.7. -7.8.2021/ 

Této akce F.I.C.C. 2018 se zúčastnilo více než 850 posádek !!z celého světa: 
Anglie, Belgie, Česká republika, Čína , Dánsko ,Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, 

Chorvatsko,Irsko, Japonsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko,  

Rakousko , Rumunsko, Rusko /Moskva/Slovensko,Slovinsko, Španělsko,Švédsko, Švýcarsko, 

Turecko, Thaiwan... záhadou zůstává, proč se nezúčastnil žádný karavanista z Itálie, kteří bývají 

pravidelně přítomni. 

Můžeme se jen domýšlet , že vyčerpali své síly přípravou na EVROPA  RALLY v květnu letošního 

roku 2018. 

 

(foto z F.I.C.C na stránkách AČR a na stránkách CCSUMPERK   u  p.MAČÁTa ) 

 

zapsal VLADIMÍR CHOMÁT         9.srpna  2018 


