
DOBRÉ VĚDĚT – DUBEN 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
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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


Webová stránka FICC Rally jehttps://rustravelforum.com/en/rally/
ainforally2022@rustravelforum.com

Zde najdete všechny potřebné informace a jsou aktualizovány každý měsíc.

Rada na svém zasedání na začátku března 2022 rozhodla
přesunout valné shromáždění FICC z Moskvy do Bruselu.

Nyní se bude konat 25. června.

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

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

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
ve STASZOW/POLSKU

Více informací v našem květnovém vydání

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“
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Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Německo:Německý kempingový sektor zaznamenal mezi lednem a koncem srpna 2021 24,6 
milionu přenocování. Čísla klesla pouze o 5,2 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, 
ale o 16 % ve srovnání s rokem 2019 před Coronou.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)

Jaké zástrčky člověk potřebuje při kempování
Kempování bez elektřiny je v dnešní době nemyslitelné. Pivo se dnes uchovává studené v lednici nebo 
elektrickém chladicím boxu, zatímco za starých časů si člověk musel vystačit s vědrem studené vody. Kávovary, 
toustovače, televizory atd. potřebují elektřinu a mobilní telefony se musí dobíjet!
Potřebné zástrčky, adaptéry a prodlužovací kabely závisí na instalaci v kempu/na kempu, na vašem 
vlastním kempingovém vybavení a na vzdálenosti mezi vaším hřištěm a napájecím zdrojem. Než 
vyrazíte na kemp, vyplatí se zkontrolovat proud a typ zásuvky v kempu. Tyto informace naleznete 
na webových stránkách kempu nebo v průvodci kempem. Popis různých typů evropských zásuvek 
je uveden níže.

Severní Francie, Nizozemsko, Německo a Belgie
Kempy v severní Francii, Nizozemsku, Německu a Belgii jsou běžně vybaveny zásuvkami pro střední a 
východní Evropu. Tyto zásuvky jsou modré a mají tři otvory. Pokud chcete elektřinu na místě, budete 
potřebovat tříkolíkový zástrčkový kontakt. Pokud má kemp zásuvku typu E nebo F, můžete použít 
adaptér pro jižní Evropu.
Jižní Evropa
V jižní Evropě používají kempy hlavně elektrické zásuvky typu E (2 otvory a kolík). Pokud chcete použít 
prodlužovací kabel nebo zástrčku CEE, budete potřebovat adaptér pro jižní Evropu.
Velká Británie
Mnoho kempů má připojení ve střední a východní Evropě, ale existují výjimky, kdy je vyžadována britská 
zástrčka (3 obdélníkové otvory). Je tedy nezbytné mít s sebou adaptér CEE/British.
Švýcarsko
Švýcarsko má vlastní verzi zásuvek se 3 otvory, pro které je nutný švýcarský adaptér.
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Proč potřebujete prodlužovací kabel CEE a ne „obyčejný“?
Je důležité použít prodlužovací kabel CEE spíše než „obyčejný“ pro uzemněnou zásuvku. Prodlužovací 
kabely, které člověk používá doma, jsou vyrobeny z druhu PVC, který by se z bezpečnostních důvodů 
neměl používat v kempech. V kempu potřebujete voděodolný kabel vyrobený z neoprenu s CEE 
zástrčkou. Zkontrolujte, zda jsou kabely označeny buď HO7RNF, 07RN nebo RN.
I když se přesto rozhodnete zastrčit do aktuálního sloupu kabel s CEE přípojkou, který jste si přinesli 
z domova, stále budete potřebovat adaptér, protože „obyčejnou“ zásuvku typu E nebo F nelze s CEE 
přípojkou použít.

Jakou délku prodlužovacího kabelu potřebuji pro použití v kempu?
Obvykle stačí 20 až 25 metrů, i když někdy můžete zjistit, že potřebujete až 40 metrů.

Elektřina v mém karavanu nebo karavanu.
Ve svém karavanu/karavanu budete potřebovat prodlužovací kabel CEE pro elektřinu. Zástrčka (která má 
kolíky) se připojí k proudovému sloupku a zásuvka (která má otvory) je již součástí elektroinstalace 
karavanu. Pokud potřebujete elektřinu do vaší markýzy, měli byste si pořídit loketní konektor, který lze 
zapojit do karavanu a má zástrčku, která se hodí pro zástrčku typu E nebo F.

Pokud kemp nemá připojení CEE, budete kromě prodlužovacího kabelu CEE potřebovat adaptér s 
odpovídajícím připojením, tj. zástrčka typu E pro Švýcarsko nebo Velkou Británii pro zásuvku CEE.

Pokud kemp nemá CEE připojení, budete také potřebovat adaptér s příslušným připojením.
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Existují i   jiné druhy zásuvek

Třífázové zástrčky 3P+T zástrčky 32A 380V 3H vodotěsné IP67 380V 
32 A 3pólové + uzemnění 3H CE,IP67
Produkt odpovídá normám EN60309-1 a EN60309-2 Délka: 
150 mm, vnější průměr: 93 mm
Maximální průměr vstupního kabelu: 22 mm / pro kabel 2,5 až 6 
qmm – teplotní rozsah -25°C až +40°C
Hmotnost: 140 g

Třífázové zástrčky přenosná 3P+T zásuvka 32A 380V voděodolná IP67 380V 
32A 3pólová + uzemnění CE,IP67
Produkt odpovídá normám EN60309-1 a EN60309-2 Délka: 
166 mm, velikost: 98 mm
Vnější průměr: 93,5 mm, maximální průměr vstupního kabelu: 22 mm/ pro kabel 2,5 až 6 qmm – 
Teplotní rozsah od -25°C do + 40°C
Hmotnost: 305 g

Tento adaptér propojuje červenou zástrčku CEE 16A s modrou zásuvkou CEE 
161 Ale proč potřebujete adaptér?
Tyto adaptéry umožňují připojit červenou 5kolíkovou zástrčku CEE 32A k modré 3kolíkové zástrčce CEE 16A (zástrčka trouby) 
(připojena pouze jedna fáze). To je užitečné, pokud má například kemp pouze jednu prodejnu ve střední a východní Evropě.

Robustní neoprenový kabel je všestranný a lze jej použít v mnoha situacích. Jedná se o produkt 
vynikající kvality. Vnější plášť je vyroben z neoprenu, velmi odolného typu pryže, který se používá v 
průmyslových procesech. Adaptér je velmi užitečný v kempech. Vozidla po nich mohou přejet, aniž 
by je poškodila, a neovlivňuje je déšť ani vlhkost. Adaptér odpovídá IP44, tj. je voděodolný.

Charakteristika
CEE 16A modrý konektor s krytem: lze připojit k přenosné nabíječce. Vhodné 
pro profesionální použití.
Vnější kůže z neoprenové pryže.
Zdroj: ACCCW(B)
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Praktické tipy – i pro táborníky
Čaj a káva často zanechávají na vnitřní straně skvrnutermoskyneustálým používáním, ale to lze 
odstranit. Smíchejte malý balíček prášku do pečiva s horkou vodou a nalijte do baňky. Nechte dvě 
hodiny působit, vyprázdněte a vypláchněte a vaše termoska je jako nová.

SMÍŠENÝ

Doprava a cestování
Na tom se opravdu nemůžete ztratitCamino (Svatojakubská cesta). Všechny cesty jsou označeny 
žlutou nebo zlatou mušlí na modrém pozadí na zdech budov, na stromech a sloupech brány nebo 
na zemi, což potvrzuje, že poutníci jsou na správné cestě.
Stejný znak (mušlenka) také označuje penziony a ubytovny, které vítají poutníky.

Rakousko:Od 1.12.2021 vstoupily v Rakousku v platnost nové dálniční poplatky pro těžká nákladní vozidla a 
osobní automobily do 3,5 tuny. Dálniční dálniční známky byly poprvé zavedeny již v roce 1997. Všechna auta, 
motocykly a karavany do 3,55 kg maximální povolené hmotnosti musí mít platnou dálniční známku při jízdě na 
jakékoli dálnici nebo rychlostní silnici/dálnici, kde se platí mýtné. Dálniční známky lze předem zakoupit on-line 
a jsou platné 10 dní, 2 měsíce nebo 1 rok. Jsou také k dispozici ve více než 6 000 pobočkách doma i v zahraničí, 
včetně mýtných obchodů ASFINAG a on-line aplikace ASFINAG. Další informace od www.asfinag.at/maut-
vignette/vignette/ .
Zdroj: DCC(D)

Zdraví
Německo odhadovalo, že jich bylo asi 20 500stoletév zemi v roce 2020, z nichž 80 % byly ženy.

jestli typodvrtnout si nohu/kotníkměli byste se vyvarovat přikládání jakékoli hmotnosti na tuto nohu. Prvních 48 
hodin na něj používejte v pravidelných intervalech ledový obklad. Pomůže i elastický tlakový obvaz, protože podpírá 
poškozenou tkáň.
Kromě toho byste měli odpočívat se zvednutou nohou, abyste snížili otoky a modřiny.

Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura

Německo:Miniaturní říše divů známá jako MiWuLa byla otevřena v Hamburku v roce 2001 a tato modelová 
železnice se v průběhu let neustále rozrůstala (přes 1500 m2). V loňském roce bylo přidáno „Rio de Janeiro“. S 1,4 
miliony návštěvníků je uspořádání skutečným lákadlem pro mladé a mladé srdcem.

Španělsko:Věž Panny Marie (138 m) zakončená svou dvanácticípou hvězdou byla slavnostně otevřena v 
loňském roce nadbazilika Sagrada Familia.Architekt Antoni Gaudi (1852-1926) navrhl tuto velmi 
kontroverzní stavbu, kterou dokončilo sedm dalších architektů. Někteří ji považují za kýčovitou nebo 
obří turistickou atrakci (moderní styl), ale přesto je to jeden z hlavních barcelonských vrcholů a důležitý 
zdroj příjmů, protože vstupné na prohlídku s průvodcem je více než 40 EUR. V plánu je dokončení 
baziliky do roku 2026.
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Francie:Početvrabciv Paříži klesla od přelomu století o 70 %. Lidé nyní zakládají hnízdní budky a 
krmí ptáky, aby je povzbudili k rozmnožování a množení. Pařížský „Vrabčák“ (Edith Piaf) je 
symbolem města a dokonce se zde konají procházky s průvodcem po čtyřech tzv. „Vrabčích 
čtvrtích“.

Vytěženo je přes 200 000 tunzlatove světě ekvivalent roztavení věže vysoké asi 22 metrů. Ve 
vulkánech, starých dolech a jeskyních je stále ještě spousta neobjeveného zlata. Předpokládá se, 
že tyto zásoby a produkce vydrží dalších 15 až 20 let.

Drobná dírka uprostřed oken letadel s trojitým zasklenímzabraňuje hromadění kondenzátu a 
zamlžování okenních skel. Pomáhá také tlakování. Jak letadlo stoupá výše, venkovní tlak klesá, a 
aby cestující mohli volně dýchat, tlak v kabině se zvyšuje. Pokud je rozdíl tlaků příliš velký, sklo by 
se rozbilo, ale malý otvor udržuje tlak v rovnováze v dutém prostoru mezi střední a vnější tabulí.

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

Fédération des Campeurs, caravaniers et camping-caristes (FFCC) /
Francie

zvolila nového prezidenta na svém valném shromáždění dne 7. dubna 2022.
Pan Jacques BOURDON přebírá funkci po panu Gérardovi Coutém, který předsedá 
Francouzské federaci 15 let a nyní dosáhl věkové hranice stanovené ve stanovách.
Panu Bourdonovi je 61 let, pochází z Le Mans a pracuje pro SDIS 72, je dobrovolným hasičem a 
dlouhodobě je členem představenstva FFCC.
Přejeme panu Bourdonovi mnoho úspěchů v jeho nových povinnostech.
Pan Couté nadále zastupuje FFCC v představenstvu FICC.

TheTechnická cena DCCbyl představen společnosti Dr. Keddo na Lipském veletrhu cestovního 
ruchu a karavaningu v listopadu 2021 jako uznání za vzduchový filtr AirKed, který lze instalovat do 
karavanů a karavanů.

FNHPA(Fédération Nationale de L'hôtellerie de Plein Air – Národní federace venkovního 
pohostinství)přišla s opravdu zajímavou iniciativou týkající se udržitelného rozvoje a zejména 
pokud jde o nejlepší ubytování
možnosti a zařízení nabízené z tohoto hlediska. Francouzská federace chce vyzdvihnout a pochválit 
přidružené kempy FNHPA, které investují do udržitelnosti. Byla ustavena porota složená z 
odborných zástupců tisku, ATD, ADEME, FREDON a na straně spotřebitelů z FFCC,Fédération 
Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-Caristes“ (všichni národní partneři FNHPA).
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Touring Club Maltanás informovali, že po mnoha letech diskusí a jednání konečně existuje 
„sosta“ (mezipřistání/parkoviště) pro obytné vozy členů Touring Club Malta.

Karavan klub Švédska(S) pořádá Nordisk Camping Festival ve Falunu od 6. do 10. 
července. Této akce se mohou zúčastnit táborníci, kteří jsou členy přidruženého klubu nebo 
asociace FICC.

Více informací/ Kontaktujte prosím Caravan Club of Sweden e-mail: kansli@carvanclub. a
nect2022.caravanclub.se

RÁMCOVÝ PROGRAM

Středa 6. července
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12h až 22h - Příjezd
čtvrtek 7. července

11h trénink Caramba
16h pořádá NCT 19h 

Anita s CC-boys

pátek 8. července
11h Caramba

Výlet se psím spřežením pro děti
od 19h do 23h. Zábava ve stanu s Pärem Hedbergem

Sobota 9. července
16h Slavnostní zakončení

19h až 23h Remix vás zve k tanci ve stanu

neděle 10. července
14 hodin odjezd

Udruga Kampista Hrvatske(UKH/Chorvatsko) uspořádá letos 22. Adria 
Camping Rally od 18. do 25. června 2022 v kempu „Autokamp Velijoze Savudrija/
Chorvatsko.
Program a účastnické poplatky s registračním formulářem najdete na https://
camping-croatia.com/adriacampingrally2022/.
a ukh@camping-croatia.com

Čeká na vás pestrý program a zajímavé výlety.
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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!

11/12

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


VÝSTAVY

Rakousko:Ferienmesse Wien od 7. do 9. května 2022 ve Vídni Belgie:Salon des 
vacances odložen do března 2023 v Bruselu Německo:Freizeit, Touristik & 
Garten od 28. dubna do 2. května 2022, v Norimberku Caravan Salon 
Düsseldorf od 26. srpna do 4. září 2022
Caravan Bremen od 4. do 6. listopadu 2022 v Brémách Finsko:
Turun Caravan Show od 22. do 24. dubna 2022, v Turku Aravan 
Finsko od 22. do 25. září 2022 v Lahti
Karavana od 20. do 22. ledna 2023 v Helsinkách
Francie:Salon des véhicules de loisirs od 24. září do 2. října 2022, v Paříži-Le Bourget SETT od 8. do 
10. listopadu 2022, v Montpellier
Velká Británie:Southern Motorhome & Campervan Show od 13. do 15. května 2022 v 
Newbury/Berkshire
The Northern Motorhome & Campervan Show od 18. do 23. října 2022 v Norwich 
NEC od 18. do 23. října 2022 v Birminghamu
Maďarsko:Caravan Salon v únoru 2023 v Budapešti
Itálie:Il Salone del camper od 10. do 18. září 2022 v Parmě Holandsko:Kampeer en 
Caravan Jaarbeurs od 16. do 24. října 2022 v Utrechtu Norsko:Caravan Messen od 15. 
do 18. září 2022 v Lillestromu Portugalsko:Nauticampo ib října 2022 v Lisabonu

Španělsko: Caravaning y Camper del Levante od 6. do 9. května 2022, v Torre Pacheco, 
Murcia Švédsko:Scandinavian Caravan Show (Elmia)od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu 
Švýcarsko:Suisse Caravan Salon od 28. října do 1. listopadu 2022 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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