
DOBŘE VĚDĚT - ŘÍJEN 2020

NOVÁ RADA FICC na období 2020 až 2023

Valné shromáždění FICC 2020 se konalo na sekretariátu v Bruselu dne 2. září 2020.

Kvůli pandemii COVID 19 nebyli přítomni žádní delegáti klubu ani federace. 77 členských klubů a federace byli 

požádáni, aby uplatnili svůj hlas písemně poté, co předem obdrželi všechny příslušné dokumenty.

45 klubů / federací předalo své hlasy včas a tyto byly spočítány a svědky za přítomnosti zástupce firmy SOGEX 

a právníka z EY LAW.

Rada se na následující tři roky skládá z těchto členů:

PORTUGALSKO

FINSKO / FINSKO / FINSKO

ŠVÉDSKO / SUISSE / ŠVÝCARSKO

FRANKREICH / FRANCIE

POLEN / POLOGNE / POLSKO

DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE / NĚMECKO

GROSSBRITANNIEN / GRANDE-BRETAGNE / GREAT-BRITAIN

ŠVÉDSKO / SUEDE / ŠVÉDSKO

Tchaj-wan

NIEDERLANDE / PAYS-BAS / NIZOZEMSKO

João Alves Pereira

Olli Rusi

Fabien Produit

Gérard Couté

Marcin Zaradkiewicz

Dieter Albert

Norman Taylor

Lars Häll

Johnny Cheng

Tjabel Nieuwenhuizen

Pan. Joao ALVES PEREIRA byl znovu zvolen prezidentem FICC Jeho 

místopředsedy jsou pan COUTE a pan TAYLOR.
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ULOŽIT DATUM

28. a 29. ŘÍJNA 2021

IN VERRIERES-LE-BUISSON / Paříž - Francie

Odkaz na web kongresu najdete pod

www.ficc.org a congress.ficc.org vám poskytne všechny informace, které 

potřebujete o programu, rezervačních opatřeních, podrobnostech hotelu 

atd.

Web bude pravidelně aktualizován.

https://congress.ficc.org/
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70. MEZINÁRODNÍ FICC YOUTH RALLY od 1. do 5. dubna 2021

v COIMBRA / PORTUGALSKO

90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 18. do 27. června 2021

v GUARDIA - Galicie / ŠPANĚLSKO

Komise FICC pro rally provedla inspekci na místě rally dne 17. srpna 2020. Předseda komise pan Norman Taylor se 

nemohl zúčastnit kvůli omezením Covid 19.

Kemp Santa Tecla v A Guarda je velmi dobře značený a přístupová cesta je dostatečně široká pro karavany a motorové 

karavany. V zadní části kempu je speciální vchod pro extra široké motorové karavany. V kempu je restaurace, kavárna, 

supermarket, bazén a různé možnosti ubytování. Kromě toho má kemp vlastní aparthotel na kopci asi 5 minut jízdy odtud. 

Rezervace by měla být provedena prostřednictvím organizátora rally.

Kemp je obklopen plotem. Elektřina: 6 ampérů se speciální intenzitou proudu (3 x 16 ampérů) na panelech distribuce 

energie.

Kemp má nabíjecí stanici pro elektrická vozidla (přijímá všechny typy zástrček) a poskytuje mycí zařízení pro automobily a 

motorové karavany. K dispozici jsou dvě pračky na prádlo (€) a dvě sušičky.

Je možné přijet brzy před oficiálním zahájením rally a také zůstat po rally. Příplatek je 18 € za oblečení a den.

Zahajovací ceremoniál je v neděli 20. června obvyklou přehlídkou národů.

Organizátoři plánují kyvadlový autobus mezi kempem a městem A Guarda. Nedaleko kempu jsou tři velké 

supermarkety: Eroski, Lidl a Mercadona. Uzávěrka rezervace této akce je 25. dubna 2021.

Plánované výlety

° O Grove La Toja plus plavba lodí ° 

Ostrovy Vigo a Cies

° Trasa Ribeira Sacra plus plavba lodí ° 

Santiago de Compostela

° Pontevedra

Všechny jsou celodenní výlety. Ceny zahrnují dopravu, oběd a anglicky mluvícího průvodce.

V současné době se pracuje na večerním zábavním programu.

Valné shromáždění FICC se bude konat ve čtvrtek 24. června v 9:00 v kulturním centru A Guarda.
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NORDIC CAMPING RALLY od 5. do 9. července 2021

v Rauhalahti (Kupio) FINSKO
pod záštitou FICC

Více informací na www.nct2020.fi www.visitrauhalahti.fi www.kupio.fi

91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022

v MOSKVĚ / RUSKU

Komise FICC pro rally je v pravidelném kontaktu s ruskými organizátory.

Prohlídka místa rally a všechna další setkání s organizátory rally musela být odložena kvůli cestovním omezením 

vyplývajícím z pandemie Corona.

92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 18. do 27. září

v Číně

93 rd MEZINÁRODNÍ FICC RALLYE 2023 od 23. července do 7. srpna

v KOZIENICE / POLSKO

Valné shromáždění 2020 zvolilo Polsku Federaja Campingu e Caravaningu jako organizátora 93 rd Mezinárodní rally FICC 

2023. Místem rally je kemp (14,5 ha), kde se může ubytovat asi 1000 jednotek. Jedná se o moderní, dobře vybavené místo 

s bazénem,   sportovními zařízeními, hotelem a bungalovy, kde se může ubytovat 200 hostů.
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KOZIENICE

Kemp / karavan / karavan

Čištění stanů a markýz - Co je třeba vyčistit, kdy a jak?

Voda neposune žádné ze značek nebo skvrn uvedených níže - je nutný silný čisticí prostředek: Zelený růst (řasy, mechy, 

lišejníky nebo jiné mikroorganismy obsahující chlorofyl, které rostou a šíří se po plátně nebo stanu);

Plíseň (tmavé skvrny způsobené poškozením vlhkostí, které se objeví, pokud je stan / markýza při uložení vlhká; obvykle 

doprovázena zatuchlým zápachem);

Plíseň (houby, které často jdou ruku v ruce s plísněmi a snadno se množí ve vlhkých podmínkách).

Pro výše uvedené potřebujete správný čistič textilií stanu. Existuje v kapalné formě a lze jej nastříkat nebo aplikovat. K čištění látky však 

nepoužívejte kartáč se štětinami ze syntetických vláken, protože by se mohl poškrábat a poškodit povlak. Nejlepší je použít měkký hadřík, 

speciální kartáč na stanovou látku nebo měkký kartáč s přírodními štětinami.

Houba má pouze omezené použití. Nečistoty se mohou hromadit na houbě, která se kvůli uzavřeným pórům nemůže 

šířit a absorbovat uvnitř houby.

Ani nepřemýšlejte o použití měkkého mýdla. Je vyroben z rostlinných olejů a tyto látky se z látky stanu snadno nevyloučí. 

Zanechávají za sebou mastné zbytky na tkanině a v ní a tato olejová vrstva je perfektní živnou půdou pro plísně a řasy. 

Hydroizolační prostředek také nefunguje, pokud narazí na mastnou vrstvu.

Zdroj: Výňatek z kempu, automobilů a karavanů (D)

Nizozemí: Mladší lidé objevují kempování

Počet majitelů motorových vozů do 35 let během koronové pandemie vzrostl o 17,2%.

Zdroj: Bovag (NL)

Caravaningprüfen und wechselnRATGEBERCa.
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Praktické tipy - také pro táborníky

Chcete-li zjistit, zda vejce jsou stále dost čerstvá k jídlu dejte jeden do sklenice plné vody. Pokud se potopí, je jedlý, ale pokud 

plave, ani ho nenapadne jíst.

SMÍŠENÝ

Kultura a další zvědavá fakta
Všichni používáme emodži: v současné době existuje přibližně 3200 těchto pestrobarevných ideogramů nebo smajlíků. 

Používají se většinou při chatování, jedním oblíbeným je „Směje se se slzami v očích“.

Podle DESA (ministerstvo hospodářství a sociálních věcí OSN) v současné době existují

573 000 lidé, kteří mají 100 let na planetě.

Dánsko: Největší královský sál vikingského období byl věrně reprodukován a rekonstruován v skanzenu Sagnlandet Lejre na 

ostrově Seeland. Budova stojí na 600 m2. a je živou přehlídkou výjimečného umění, řemesel a architektury dánské vikingské 

kultury. Na rekonstrukci haly bylo použito celkem 1 000 tun dubu.

Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Belgie: Rok Van Eyck v Gentu byl prodloužen do 24. června 2021 kvůli epidemii Corona.

Velká Británie: Socha Heather Phillipsonové s názvem „The End“ zůstane na místě, aby ji všichni mohli vidět na londýnském 

Trafalgarském náměstí až do jara 2022. Je to obrovská kapka šlehačky zakončená třešničkou, na které odpočívá skutečný dron, 

který přenáší živé obrázky z jedno z nejrušnějších náměstí v Evropě.

Německo: Steiff, nejslavnější značka plyšových hraček na světě (tlačítko do ucha), slaví 140. výročí. Heslo společnosti: Pro 

děti je dost dobré jen to nejlepší! Dnes jsou medvědi Steiff a další plyšová zvířata velmi vyhledávanými sběratelskými 

předměty.

Itálie: Díky Coroně byla ve Florencii obnovena odvěká tradice - víno. v

1630, během moru, byla tato okna používána pro bezkontaktní prodej vína. Lidé nechali svou láhev nebo sklenici ve výklenku 

okna a pronajímatel ji naplnil pomocí dýmky. Peníze byly předány v misce obsahující čisticí ocet.

V roce 2020 se bude led kupovat a prodávat v rámci okenních prodejů.

Svět: 12. září bylo Světový den první pomoci.
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Životní prostředí / Věda

Zjistili to vědci z University of New York lidé, kteří pracují z domova nejenže se lépe koncentrují a jsou efektivnější, ale v 

průměru pracují přibližně Každý den o 50 minut déle.

Hrdličky ( také známí jako milostní ptáci!) jsou ohroženi. Rádi jedí divoké květiny, které jsou dnes díky používání pesticidů 

stále vzácnější. V jižní Evropě cca.

Každý rok je zastřeleno 1,5 milionu těchto ptáků.

Lidé neocení krtci v jejich zahradě. Tito tvorové jsou asi 15 cm dlouhý, vše vykopávají a na trávníku nechávají malé 

mohyly nebo krtiny. Noční můra zahradníka! Vykopávají tunely a za hodinu dokážou pokrýt až sedm metrů. Přesto mají 

svá použití a jsou schopni pohltit hmyz.

Sobí oči mění se podle ročních období, od zlata v letních měsících po modré v zimě - vše závisí na množství světla 

odraženého v jejich očích.

Svět

Usnuli jsme v jednom světě a probudili jsme se v jiném. Najednou 

Disney skončilo kouzlem

Paříž už není romantická

New York už neobstojí

Čínská zeď už není pevností a Mekka je prázdná. Objetí a polibky se 

najednou staly zbraněmi

a nenavštěvování rodičů a přátel se stává skutkem lásky. Najednou si uvědomíte, 

že moc, krása a peníze jsou bezcenné a nemůžete dostat kyslík, za který bojujete.

Svět pokračuje ve svém životě a je krásný: Dává lidi 

pouze do klecí.

Myslím, že nám to posílá zprávu: Nejste 

nutní

Vzduch, země, voda a nebe bez vás jsou v pořádku. A až se 

vrátíte, pamatujte

Vy jste moji hosté, ne moji páni.
Zdroj: Neznámý (přijato od Libanonu)
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ZAUJÍMAVÉ ZPRÁVY OD ČLENŮ FICC A FICC

The Automobilclub der Schweiz (Švýcarský automobilový klub - ACS) a Schweizerischer Camping- und 

Caravaning Verband (Švýcarská federace kempů a karavanů - SCCV)

chtějí využít dostupné synergie mezi nimi a uzavřít zajímavé partnerství. V praxi to znamená, že členové ACS a SCCV 

mohou využívat členské výhody klubu / federace toho druhého.

Zdroj: Auto (ACS-CH)

VÝSTAVY

Rakousko: Ferienmesse Vídeň 14. - 17. ledna 2021

Belgie: Salon des vacances 4. - 7. února 2021, v Bruselu Francie: Salon Mondial 

du Tourisme 18. - 21. března 2021, v Paříži Německo: CMT ve Stuttgartu 20. - 31. 

ledna 2021

Caravans & Camping 21 - 24.1.2021, v Hannoveru Reise + Camping 24 - 

28 února 2021, v Essenu Freizeit, Touristik & Garten 3. - 7. března 2021, 

v Norimberku

Velká Británie: Caravan & Motorhome Show 14. - 17. ledna 2021, v Manchesteru Caravan, Camping 

& Motorhome Show 20. - 28. února 2021, v Birminghamu Itálie: Turismo & Outdoor 4. - 7. února 

2021, v Parmě

Nizozemsko: Caravana 21. - 26. ledna 2021, v Leeuwardenu Portugalsko: 

Nauticampo 20. - 24. února 2021, v Lisabonu Španělsko: FITUR 20. - 24. ledna 

2021, v Madridu

Karavaning 4. - 7. února 2021 v Alicante

Švédsko: Elmia Camping & Caravaning 8. - 12. září 2021 v Jönköpingu

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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