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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

Veškeré informace na: congress.ficc.org
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94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 IN

GYEONGJU/JIŽNÍ KOREA

Pořádá
KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)

Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

95. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2025 ve FULONG/TAIWAN
od 25. dubna do 4. května 2025.

Místem konání je Longmen Campsite ve Fulong/New Taipeh City.

Asociace kempů Čínské republiky slaví v roce 50. výročí svého založení
2025

CAMPING/KARAVANING/MOTORKARAVANING

PARKOVÁNÍ NA CESTÁCH A NEHLÍŽENÉ NOČNÍ ZASTÁVKY

DESET DŮLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PRO PARKOVÁNÍ NA CESTÁCH A JINÝCH
BEZOBSAŽENÁ ZASTAVENÍ
(FICC Komise pro karavany (2013)

1. Zaparkujte na dobře osvětleném místě poté, co si zkontrolujete, že karavany jsou k tomu na tomto místě 
oprávněny. Tma je velkým „spojencem“ zlodějů.

2. Zkontrolujte také, zda neexistují žádná omezení pro parkování vašeho konkrétního typu vozidla.

3. Jakmile zaparkujete, nenastavujte markýzu ani žádné kempingové vybavení a ujistěte se, že 
nezabíráte více místa, než je obvod vašeho vozidla.
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4. Ujistěte se, že jste zamkli dveře – zajistěte všechna okna, přívěsy a boxy, i když odpočíváte 
nebo spíte.

5. Pokud zastavujete přes noc, je vhodné neopouštět zaparkované vozidlo vůbec; pokud potřebujete zůstat 
déle než jednu noc, měli byste hledat místo, které je navštěvováno.

6. Nikdy nenechávejte žádné cennosti viditelné na liště čelního skla nebo na desce stolu; vyvarujte se 
nabádání zlodějů k vloupání.

7. Pokud za karavanem vezete kolo nebo motorku, ujistěte se, že je správně připevněno a 
zajištěno, i když jste pouze zaparkovaní.

8. Pokud má váš karavan pevný žebřík, doporučujeme vám jej vyměnit za skládací, který lze odstranit, když 
se nepoužívá. Tímto způsobem se žádná neoprávněná osoba nemůže vyšplhat na vaše vozidlo.

9. Zapište si adresu a/nebo přesnou polohu vašeho parkovacího místa; v případě nouze je mnohem snazší, když 
potřebujete kontaktovat policii nebo vyhledat lékařskou pomoc.

10. Když cestujete, zvláště když jedete do zahraničí, mějte zápisník s užitečnými čísly, na která je 
možné se v případě nouze obrátit, včetně konzulátů vaší země a vašich rodinných příslušníků.

Ohledně volně stojícího kempování(kempování zdarma, např. pop-up kempy)) 
Obecně řečeno, žádný problém, ale požadavky zdvořilosti:

- že parkujete pouze tam, kde máte povoleno;
- že místo budete udržovat čisté a uklizené a necháte ho čisté a bez smetí;
- že respektujete ostatní táborníky a místní obyvatele;
- že se zavazujete chránit přírodu;
- že nevyprazdňujete chemické záchody na venkově;
- že zapalujete ohně pouze na místech k tomu určených;
- abyste psa drželi na vodítku a nenechali ho bez kontroly pobíhat, případné 

exkrementy posbírali a odhodili do koše.
Přečtěte si o tématu Kempování, auta a karavany

Rádi bychom přidali:
- že respektujete právo ostatních lidí na klid ve dne i v noci a vyhýbáte se zbytečnému hluku 

(hraní rádia nebo televize při vysoké hlasitosti, hluk motoru atd.);
- že třídíte a recyklujete svůj odpad a umístíte je do příslušných popelnic;
- že šedou vodu nevypouštíte v otevřené krajině, ale využíváte k tomu určené výsypné stanice;
- že dodržujete obvyklá pravidla kempu;
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- že neparkujete na vyhlídkách;
- že poskytujete pomoc všem táborníkům, kteří potřebují pomoc (porucha, první pomoc atd.)

Tipy na čištění markýz
Moderní markýzy jsou vyrobeny z PVC odolného proti poškrábání a obvykle se skládají z 5 samostatných 
vrstev. Jsou mnohem robustnější než dřívější akrylové tkaniny, ale přesto by se měly čistit vhodným 
čisticím prostředkem. Při zvláštní příležitosti mohou být složeny nebo srolovány mokré. Pokud k tomu 
však dojde, je třeba markýzu ihned po příjezdu na místo určení otevřít a nechat uschnout, jinak se na 
mokré látce rychle objeví vlhké skvrny, houby nebo dokonce plíseň. Při silném větru markýzu vždy 
sundejte, protože termín „bouřkový pás“ je zavádějící. Pokud fouká vítr o síle vichřice 9, jediným 
bezpečným řešením je „sundat“.

° Odstraňte velké nečistoty, jako jsou větve, větvičky, pupeny a listí, koštětem nebo měkkým kartáčem. ° Malé 
skvrny lze často odstranit houbou nebo hadříkem z mikrovlákna namočeným ve víceúčelovém čističi bez 
povrchově aktivních látek a teplé vodě. Nepoužívejte drsné drátěnky nebo tvrdý kartáč.
° Nepoužívejte vysokotlaký čistič – mohlo by dojít k poškození tkaniny.
° Na odolné skvrny existují speciální čisticí kapaliny: vezměte vlhký hadřík, naneste trochu čisticí kapaliny, 
nechte na tkanině krátce působit a poté otřete místo, abyste skvrny setřeli. Dobře opláchněte a nechte 
uschnout.
Pokud se objeví ptačí trus, nečekejte dlouho. Jsou poměrně žíravé a mohou napadnout látku, takže jednejte rychle.

° Pryskyřičné skvrny od jehličí jsou obzvláště odolné. Speciální odstraňovače stromové mízy nebo 
pryskyřice jsou také komerčně dostupné, ale nejprve si přečtěte návod k použití! A co je ještě lepší: 
vyhněte se skvrnám od pryskyřice na vaší markýze především použitím plachty navíc.
° Po použití některé z těchto čisticích kapalin nebo odstraňovačů pryskyřice byste měli markýzu 
vodotěsnou, aby zůstala vodoodpudivá.
° Existují speciální opravné sady s průhlednými lepicími proužky, které se vypořádají s menšími trhlinami.
° Pokud je poškození závažnější, pak je třeba pouze vyměnit celou markýzu.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Praktické tipy – i pro táborníky
Co byste měli dělat, pokud máte kuřáckou baterii? Baterie se nacházejí v mnoha elektrických 
spotřebičích, chytrých telefonech, vrtačkách atd. Pokud se poškodí, baterie se mohou stát 
nebezpečnými a dokonce mohou vzplanout, takže musíte jednat rychle. Nejprve vytáhněte nabíječku ze 
sítě a hned se pěkně dlouhou dobu polévejte vodou. I když si myslíte, že je oheň uhašený, přeneste jej 
na bezpečné místo (nejlépe stále do nádoby naplněné vodou), aby nebyla šance, že se oheň znovu 
rozhoří.

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ
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FFCC (F)bude přítomen na „Salon des Véhicules de Loisirs“, který se bude konat od 24. září do 2. 
října 2022 v Le Bourget/Paříž. Přítomnost FFCC bude také na „Salon des Véhicules de Loisirs“ v 
Douai – od 29. října do 7. listopadu 2022.

DCC (D)bude stále organizovat příjemné rallye na krásných místech v Německu prostřednictvím svých 
regionálních federací a místních klubů po celé září/říjen/listopad tohoto roku.

Během Caravan Salonu v DüsseldorfuCIVD (Caravaning Industrie Verband eV ) oslavil své 60. 
výročí úspěšnou recepcí, na kterou byl pozván i prezident FICC Joao Alves Pereira.

Impozantní výstavní stánek jejího člena navštívil prezident Joao Alves PereiraDeutscher Camping 
Club eV. (Německý kempový klub).
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Dobré vědět
Provoz
Od začátku roku 2022 jsou všichni motoristé povinni podle dopravní legislativy vNěmecku a 
zahraničímít ve svém vozidle lékárničku, která od koronavirové pandemie musí obsahovat dvě 
obličejové masky zakrývající ústa a nos.

Podletřetí směrnice EU o řidičských průkazech(Směrnice Evropského parlamentu a Evropské 
rady 2006/126/ES o řidičských průkazech), všechny řidičské průkazy EU vydané před 19. 1. 2013 
musely být do 19. ledna 2022 vyměněny za nový řidičský průkaz EU.

Zdraví
Jako první představili staří Řekovéznaková řeč(kterých je 150 různých variací) jako prostředek 
komunikace pomocí gest a znaků rukou. Postupem času se tyto primitivní znakové jazyky vyvinuly 
do univerzální podoby s přidáním pohybů těla a mimiky. Stejně jako mluvené jazyky mají znakové 
jazyky také své vlastní dialekty.

Lidé si obvykle uvědomují, že mají problém se sluchem, když jsou v hlučném prostředí. Mluvené 
slovo a hluk na pozadí se slévají do zmateného bzučení. Vědci nyní přišli s revoluční technikou, díky 
které člověk lépe pochopí, když například někdo mumlá. Používají směrové mikrofony a algoritmy 
ze sluchadel. Poměr signálu k šumu se zlepšuje s každou další generací sluchadla, ale velký průlom 
se zdá být blíž než kdy jindy. To je skutečně dobrá zpráva pro nedoslýchavé, kteří ve skutečnosti 
nejsou výhradně starší lidé, ale také děti a mladí lidé, kteří si zničili sluch velmi hlasitou hudbou atd. 
pomocí nechvalně známých špuntů do uší.

Zajímavá fakta/Životní prostředí/Kultura
Thenejžhavější místo na zemije Furnace Creek v Death Valley (USA), kde byla v roce 1913 
zaznamenána teplota 56,7 °C.

Možná jste si všimli, že IKEA oživila svůj katalogobrazy a sochy z Antverpské kanceláře Dočasná 
barokní umělecká galerie. Skvělý nápad!

Thenejdražší materiál na světěje Californium 252. Jen jeden gram stojí 25 milionů eur. Je to 
důležitý chemický prvek používaný při měření vlhkosti při vrtání ropy.

Kdy byla poprvé zavedena časová pásma?Původně si města držela svůj vlastní čas na základě 
pohybu slunce. Na konci 19C dostal Kanaďan Sandford Fleming nápad rozdělit svět do 24 
časových pásem se středem na nultém poledníku v Greenwichi (UK). USA a Kanada byly prvními 
zeměmi, které systém zavedly v roce 1884, ale další země je rychle následovaly.

Která rostlina kvete pouze jednou?Bambus, rostlina, která je v Evropě stále oblíbenější. 
Rostlině trvá 80 až 100 let, než vytvoří jeden květ bambusu, po kterém trávy odumírají.
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Stanice na novémpodzemní (trubková) linka Elizabethv Londýně (UK) jsou skutečné umělecké galerie s 
díly umělců, jako jsou Simon Periton, Sonia Boyce, Richard Wright, Chantal Joffe, Spencer Finch, abychom 
jmenovali alespoň některé.

Mezinárodní dny zřízené Organizací spojených národů, UNESCO, UNICEF, FAO 

atd. 8. září: Mezinárodní den gramotnosti 10. září: Světový den rakoviny plic 20. září: 

Mezinárodní den dětí 21. září: Světový den Alzheimerovy choroby

23. září: Mezinárodní den znakových jazyků 24. září: 

Světový den neslyšících

25. září: Světový den lékárníků 29. září: 

Světový námořní den.

A 27. září UNOMT/UNWTO slaví Světový den cestovního ruchu s tímto tématem

PŘEHODNOCENÍ TURIZMU

Jako přidružený člen této organizace podporuje FICC tuto akci a vyzývá své členy, aby tento 

den využili k výletům do kempu, k poznávání nových míst, k objevování nových zemí.

– protože cestování vychovává, obohacuje návštěvníka i hostitele
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VÝSTAVY

Rakousko:Camper Van Summit in Tirol od 29. září do 3. října, v St. Martin Caravan 
Salon Austria od 19. do 23. října 2022, ve Welsu
Ferien Messe Wien od 16. do 19. března 2023 ve Vídni Belgie:Salon 
des vacances od 24. do 27. března 2023 v Bruselu
Čína:All in Caravanning 2022 je naprogramován od 23. do 25. září 2022 v Pekingu Česká 
republika:Karavanování od 3. do 6. listopadu 2022, v Brně Karavan plánovaný na 
listopad 2022, v Praze
Finsko: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 a od 29. října 
do 7. listopadu 2022 v Douai
SETT od 8. do 10. listopadu 2022 v Montpellier Salon Mondial du 
Tourisme od 17. do 20. března v Paříži Německo:Caravan Bremen 
od 4. do 6. listopadu 2022, v Brémách Touristik & Caravaning od 16. 
do 20. listopadu 2022, v Lipsku ABF Caravan & Camping od 1. do 5. 
února 2023, v Hannover Reise & Camping od 22. do 26. února 2023, 
v Essenu
ITB od 10. do 12. března 2023 v Berlíně
Velká Británie:NEC od 18. do 23. října 2022, v Birminghamu Caravan & Motorhome Show 
od 12. do 15. ledna 2023, v Manchesteru Caravan, Camping and Motorhome Show od 21. 
do 26. února 2023, v Birminghamu Maďarsko: Caravan Salon v únoru 2023 v Budapešti 
Itálie:

Holandsko:Kampeer en Caravan Jaarbeurs od 16. do 24. října 2022, v Utrecht 
Caravana od 25. do 29. ledna 2023, v Leeuwardenu
Polsko:Caravan Salon od 21. do 23. října 2022 v Poznani 
Portugalsko:Nauticampo v říjnu 2022 v Lisabonu Španělsko:
FITUR od 18. do 22. ledna 2023, v Madrid Expocampu od 18. do 
20. března 2023, v Avilés
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 USA:RV Show 
naplánována na leden 2023, v Pittsburghu Boston RV & Camping Expo naplánována 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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