DOBRÉ VĚDĚT - ČERVEN 2020

ULOŽIT DATUM
28. a 29. října 2021
VE VERRIERES-LE-BUISSON / Paříž - Francie

Na základě rozhodnutí Rady FICC druhý světový kongres FICC pro kempování, karavanování a motorové
karavany na téma „Účinky digitalizace a její dlouhodobý dopad na turistiku v kempech“ byl odložen do roku 2021 z
důvodu epidemie CORONA a souvisejících organizačních obtíží. Data se změnila o jeden den, ale denní program a
nabízené exkurze jsou stejné jako ty, které byly původně naplánovány na rok 2020. Web bude pravidelně
aktualizován.

https://congress.ficc.org/
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70. MEZINÁRODNÍ YOUTh FICC RALLY od 1. do 5. dubna 2021 v
COIMBRA / PORTUGALSKU

Informace: https://www.70youthrallyficc.com:9444/

90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 18. do 27. června 2021
V GUARDA - Galicia / ŠPANĚLSKO

NORDIC CAMPING RALLY od 5. do 9. července 2021

v Rauhalahti Kupio) FINSKO
pod záštitou FICC

Další informace na www.nct2020.fi

www.visitrauhalahti.fi

www.kupio.fi

2/8

91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022
v MOSCOW / RUSKO

92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 18. do 27. září
v SHANGHAI / ČÍNA

Kempování / karavanování / karavanování
Plynový alarm není jen příslušenství, o kterém se domníváte, že je „cool“ mít na palubě. Naopak, v extrémních případech
bude a měl by se ukázat jako zachránce života. Žádné ale. Při nákupu plynového poplachu mějte na paměti následující
skutečnosti:

Spotřeba energie: kolik ampérhodin potřebuje budík denně?
Jak hlasitý musí být alarm? Pohled na desku s obvody a senzor (a jeho datový list) ukáže, zda dokáže skutečně rozpoznat
plyny, jak tvrdí výrobce.
Každý, kdo chce vidět konec špína a mokrý na podlaze svého karavanu, může užitečně odložit pár rohoží, které udrží nečistoty
a vlhkost venku. Rohože zachycující nečistoty jsou vyrobeny buď z kokosové rohože, gumové rohože, polyesterových vláken,
perforované pryže atd. Často jsou dodávány s krásným motivem kempování, který je docela poutavým prvkem v jakékoli markýze
nebo v karavanu.
Zdroj: Výpis z kempu, automobilů a karavanů (D)

Společnost Caravaning Industrie Verband (CIVD) obdržela cenu německé značky

CIVD obdržela německé ocenění Award 2020 v kategorii „Vynikající nevládní organizace pro značku“. Tímto prestižním
oceněním Rada pro design uznala kampaň napříč obrazem, se kterou tento konkrétní sektor sdružení propagoval prázdniny
karavanů. Cena německé značky v roce 2020 získala 1 200 příspěvků ze 14 zemí.
Porota složená z nezávislých
interdisciplinární odborníci, vybrali slogan kampaně „Caravanning. Nyní je váš čas, „který CIVD propagoval prázdniny
karavanů.
Dovolená v karavanu nebo v karavanu znamená individuální a nezávislé cestování. Kromě klasických cílových skupin nezávislých párů starších 50 let a rodin - byla kampaň zaměřena na mladé aktivní tvůrce prázdnin.
Zdroj: Výňatek z tiskové zprávy CIVD

Allemansrätt ( právo na přístup veřejnosti nebo svobodu pohybu) týkající se kempování ve Švédsku

Ve Švédsku je jen velmi málo míst na plážích nebo lesích, kde můžete strávit noc v karavanu nebo v karavanu. Veřejné právo
umožňuje určitý počet možností, ale ve skutečnosti to terénní legislativa potlačuje.
Na druhé straně švédské dopravní úřady jsou velmi dobře přístupné a nacházejí se na všech hlavních silnicích ve Švédsku.
Obecně platí, že se můžete zastavit pouze na 24 hodin, ale o víkendech můžete zůstat až do následujícího pracovního dne.
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Některé silnice mají časté východy, kde můžete parkovat na noc za předpokladu, že vám nebudou překážet aktivity majitele půdy
nebo jim nebude bránit.
Švédsko má 30 národních parků a přibližně 5 000 přírodních rezervací, které příležitostně nabízejí možnost parkování a
strávení noci.
Další informace pod naturvardsverket.se/allemansratten Zdroj: Fritidsmagasinet
„Caravan“ (Klub karavanů Švédska)

en)

Poznámka: Švédsko má nádherné kempy v přírodním prostředí, kde se každý milovník přírody bude cítit v pohodě. Divoký kemp
není nutný: v každém případě existují skrytá nebezpečí a není to šetrné k životnímu prostředí, zejména pokud vylijete špinavou
vodu a necháte odpadky za sebou nebo poškodíte rostliny a květiny.

Praktické tipy - také pro kempy
Pokud odejdeš svíčky namáčení v slané vodě asi dvě hodiny budou hořet déle a méně kapat.
Léčbou a slunečník se sprejem na vlasy povzbudí dešťové kapky, aby stékaly.

SMÍŠENÝ
Provoz
Jak vysoká je rychlost chůze?

Rychlost chůze v zóně uklidněné dopravou (tj. Hrací ulice v Německu) obecně znamená mezi 7 km / h a 10 km / h.

Zdraví
Lidé, kteří tráví hodiny na konci svého počítače, často trpí suchými nebo citlivými očima. Proto oftalmologové často doporučují,
abyste při práci na počítači hodně blikali, zastavovali se alespoň každých 30 minut a soustředili se na vzdálené objekty,
pravidelně nechali čerstvý vzduch, vypili hodně vody, občas zavřeli oči na krátkou dobu , položte si ruce na oči, pak je pomalu
vytáhněte z obličeje a znovu otevřete oči.

Uklidnit nervy a regulovat své tlukot srdce: vdechujte po dobu tří sekund, vydechněte po dobu šesti sekund, pauzu na jednu
sekundu - opakujte několik minut. Vaše srdeční frekvence se zpomalí a budete se cítit méně napjatí.

Kultura a další podivná fakta
Máme italského malíře Leonardo da Vinci poděkovat za záchranný pás nebo záchranná bóje kromě svých dalších vynálezů,
včetně převodovky a konstrukce prvního tanku.
Na začátku 19. století přijalo britské královské námořnictvo záchranný pás jako standard a od té doby je povinným kusem
vybavení na všech lodích.
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Město Řím se uklízí jeho církve.
Řím po otevření korony pomalu otevírá své kostely a rozhodl se vyčistit a dezinfikovat všech 337 městských církví. Bazilika
svatého Petra bude ošetřena stejným způsobem. Italská armáda v této operaci půjčuje ruku. Vzhledem k velkému množství
uměleckých pokladů je to velmi složitý a nákladný úkol.
Obnovuje se také fontána Trevi - práce by měla trvat do září.
Najdete poutní cesty mimo Evropu?
Nejznámější poutní trasou v Evropě je Cesta svatého Jakuba, která končí ve Španělsku. Poutní cesta Šikoku na japonském
ostrově Šikoku je však stejně známá svými 88 svatými místy.
Pokrývá 1200 km a je to důležité pro buddhisty. Poutníci nosí speciální oblečení - špičaté klobouky a bílé roucho.
Mají také pěší hůl. Pokud budete chodit přiměřeně rychle, můžete očekávat pokrytí trasy do 30 dnů.

Jedna z hlavních atrakcí v Soulu / Jižní Korea v 2020: Wave je obří 3-D optická iluze nekonečné simulované vlny zabalené
kolem budovy vysněné Arttech Factory d'strict.

životní prostředí

Lisabon / Portugalsko je Evropské město životního prostředí 2020.

Lake Ladoga na severozápadě je Rusko největší jezero se nachází zcela v Evropě (18 000 km 2).

Co NEMĚLAT a toaleta: zbytky potravin (je obtížné být konkrétní) - jakýkoli lék (znečišťuje vodu a nelze jej odstranit v
čistírnách odpadních vod) - papírové kapesníky a kuchyňský papír (nerozpadají se, takže se ucpávají čerpadla v
čistírnách odpadních vod) - hygienické výrobky (tampony atd.). Všechny tyto patří do obecného odpadu (smetí).
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Ptáci proti housenkám
Ptáci z čeledi titmouse jsou úžasní, pokud jde o vymýcení housenek, protože krmí tolik obávané dubové housenky procesní
můry svým mladým. Je tedy dobré založit co nejvíce krabic pro krmení ptáků (jak to NTKC učinila v De Brobbelbies), což je
přirozený způsob, jak podpořit kampaň k eradikaci trvalého moru těchto housenek.

Fotografie: Marieke van Heummen
Zdroj: buiten spoor - NTKC (NL)

Pozn .: Dubová procesní můra je nebezpečná housenka, která má jedovaté jemné bodavé chloupky. Po kontaktu s pokožkou
můžete pociťovat silné svědění, vyrážky a zarudnutí. Pokud vaše pokožka vykazuje extrémní reakci, měli byste kontaktovat
lékaře.
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ZAJÍMAVÉ ČÍSLA OD ČLENŮ FICC A FICC
Letošní díky pandemii CORONA Valné shromáždění FICC se nebude konat v Římě v červenci / srpnu, jak bylo původně
plánováno, ale 2. září na sekretariátu FICC v Bruselu. Nebudou přítomni žádní delegáti klubu ani federace. Jsou přijímána
opatření pro poštovní hlasování.

DCC (Deutscher Camping Club) udělil Cenu za bezpečnost DCC 2020 (Bezpečnost v konstrukci vozidel pro volný čas) za
dodávku Carado's Van 337.

Nizozemí: Podle nedávného průzkumu zůstalo v květnu 66% táborníků doma kvůli viru korony doma. Zbytek měl jiné
důvody, proč kempovat neměl. Společně s mnoha dalšími kluby / federacemi atd. NKC / Nizozemsko byl povinen zrušit
všechny organizované akce pro rok 2020 kromě tréninků pro obytné automobily a vozidla.
Zdroj: NCK-NL

Vděčnost je jednou z největších silných stránek života

Vděčnost přichází s uznáním pozitivního dění v našem životě.
Vyvolává v nás šťastný pocit
a dělá nám úsměv.
Představujeme dobrou vůli a nesmírně si užíváme
děkování ze dna srdce,
nic z toho nelze považovat za samozřejmost.

Vyzývejte se k zodpovědnosti,
smíření těla, mysli a duše,
pozastavení v životě a útěk z každodenního shonu
a neúprosná záplava informací a vnořit se do jiného
prostředí
to slibuje bezpečnost a naplnění.
Teprve pak je to možné s otevřenou
náručí a radostným srdcem

dát - a také přijímat, rozhlížet se
kolem sebe, poslouchat, cítit,
vdechovat a cítit
báječné nepředstavitelné bohatství a nádherná krása
které nás obklopují ve světě.

Hermann von Bezzel (1861-1917) vedoucí Nejvyšší konzistorie řídícího orgánu Bavorské evangelické církve Lutheran v Mnichově.
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VÝSTAVY
Rakousko: Caravan Salon od 14. do 18. října 2020, ve Wels Ferienmesse
Wien od 14. do 17. ledna 2021, ve Vídni
Belgie: Mobicar od 22. do 26. října 2020 v Bruselu
Německo: Caravan Salon od 5. do 13. září 2020, v Düsseldorfu CMT ve Stuttgartu od 20.
do 31. ledna 2021
Karavany a kempování od 21. do 24. ledna 2021, v Hannoveru
Finsko: Caravan-messut od 17. do 20. září 2020 v Lahti
Francie: Salon des Véhicules de loisirs od 26. září do 4. října 2020 v Paříži
Velká Británie: Caravan & Motorhome Show od 14. do 17. ledna 2021 v Manchesteru
Itálie: Il Salone del Camper od 12. do 20. září 2020 v Parmě
Holandsko: Karavana od 21. do 26. ledna 2021 v Leeuwardenu
Španělsko: Fitur od 20. do 24. ledna 2021 v Madridu
Švédsko: Elmia Camping & Caravaning od 8. do 12. září 2021 v Jönköpingu
Švýcarsko: Salón od 22. do 27. října 2020 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 Web: www.ficc.org
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