DOBRÉ VĚDĚT - AUGUST 2020
ULOŽTE DATUM 2021

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 FICC MLÁDEŽNÍ RALLY od 1. do 5. dubna 2021
v COIMBRA / PORTUGALSKU

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

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

90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 18. do 27. června 2021
V GUARDIA-Galicia / ŠPANĚLSKO
Tuto rally pořádá Federacion Espagnola de Clubes Campistas v A Guardia v provincii Pontevedra (Serra de Argallo) s
podporou městské rady a Santa Tecla
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kemp, který leží u ústí řeky Mino naproti portugalskému městu Caminha. Mezi oběma městy existuje trajektové spojení.
Členka FECC CCC Galicia Vigo již uspořádala tři národní shromáždění v kempu Santa Tecla v letech 1989, 2011 a nedávno v
roce 2018.
Galicia, ležící v severozápadním Španělsku, je kopcovitá a velmi zelená (hodně prší) a Santiago de Compostela byla jeho
jednorázové hlavní město. Jazyk a kultura místní populace (Galicijské) je blíže portugalštině. Galicijský jazyk založený na
latině se narodil v 10C, ve středověku se těšil zlatému věku, později v něm dominovala kastilská španělština a portugalština,
ale v 19C se znovu objevil jako literární jazyk.

Pobřeží je hustě osídlené a industrializované (rybolov sardinek), zatímco vnitřek je závislý na zemědělství, zejména chovu
hospodářských zvířat.

Guarda je přesně hodinu jízdy od Pontevedry. Ve městě žije jen něco málo přes
10 000 a místní ekonomika je založena na rybolovu, ale oblast je u turistů stále oblíbenější. Město má mikroklima - v zimě
hodně prší, ale během dlouhého léta má teplé teploty. Guarda leží přímo na hranici s Portugalskem.
Z archeologických pozůstatků by se zdálo, že na dnešním místě bylo osídlení již v 1. století, jak je patrné v keltsko-římské
pevnosti a vesnici Santa Trega.
Guarda je rybářský přístav, který je snadno dostupný z jiných měst v Galicii. Santiago de Compostela je vzdálena jen 2 ½
hodiny po zpoplatněné silnici.

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 Číně

Kempování / karavanování / karavanování
Starejte se o své karavanové pneumatiky Dávejte pozor na tlak pneumatik vašeho karavanu, pokud je váš karavan
ponechán dlouhou dobu v klidu. Hmotnost karavanu je určována pneumatikami, nikoli pláštěm. Výrobci obvykle navrhují tlak
vzduchu přes 2,5 barů a nosnost se zvyšuje s každým barem, dokud nedosáhne maxima. Je důležité pravidelně kontrolovat
tlak v pneumatikách karavanu a řídit se pokyny uvedenými v příručce. Je-li tlak příliš nízký, pneumatika postrádá stabilitu,
může se plášť zapnout tak, že nutí pneumatiku, aby vyvinula napětí, které poškozuje vnitřní obložení. Pokud zaparkujete svůj
karavan v zimě, můžete tlak trochu zvýšit o 0,2 nebo 0,3 baru, říkají odborníci. Tímto způsobem vaše pneumatiky přežijí
dlouhá období stání, aniž by došlo k vybití
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z postupné ztráty tlaku. To nijak neublíží ani položit kola na klíny s kulatým stojatým povrchem nebo vzduchovým polštářem
pro rozložení hmotnosti. Odšroubování nohy nechrání pneumatiky.
(Zdroj: Caravaning) Takzvané „pneumatické lůžko“ (dostupné ve specializovaných prodejnách) je jednoduchý a levný způsob, jak chránit
pneumatiky, které zůstaly dlouhodobě nehybné a vyhnout se drahým stojanům. (Zdroj ADAC)
Výpis z „karavanu“ DCC-D

Kempování, karavanování a karavanování jsou „v“
Díky viru korony se dovolená ve stanu, karavanu nebo motorovém karavanu stala skvělou věcí, která dělá svět po celém
světě, a opravdu přitahuje mladé lidi. Můžete zůstat ve vaší zemi, objevit její krásy, dozvědět se více o historii a kultuře své
země a v podstatě usoudit, že je to skvělé místo. V anglicky mluvícím světě to nazývají „pobyt“ (zůstat + dovolená). Cítíte se v
bezpečí před virem ve svých čtyřech stěnách a je pro vás snazší pozorovat sociální distancování.

Například v květnu 2020 bylo v Německu o 31,7% více registrací karavanů než ve stejném měsíci v roce 2019.
Německo má asi 3000 kempů nabízejících 230 000 a 60 000 stanovišť. Ano, táboříme !!

The Caravan Salon Düsseldorf ( 5. až 13. září 2020) se bude konat v novém režimu povědomí o hygieně. Vstupenky je
třeba zakoupit předem a nebudou zastoupeny všechny známé značky. Pokud jde o management, zdraví a bezpečnost
návštěvníků, vystavovatelů a zaměstnanců jsou prioritou číslo jedna.
Ca

Caravaningprüfen und wechselnRATGEBER

Praktické tipy - i pro kempy Chladničky by měla být čištěna bílým octovým roztokem každé čtyři týdny, včetně vnitřních
stěn a těsnění. Nejlepší je použít bavlněnou pupen k čištění odtokového kanálu tající vody. Nádrž na shromažďování vody by
měla být také často vymývána.

Můry může být držen v zátoce s čerstvým bobkovým nebo vavřínovým listem. Prostě je necháte ve skříni mezi oblečením
nebo na společnících.

Pokud máte zaprášené polštáře přikryjte je vlhkým povlečením a tlukot koberec. Vlhký povlak pohlcuje prach, který končí v
pračce.
Klíšťata: Než se vydáte na procházku nebo trávíte čas venku, kde je kolem spousta keřů, použijte jako preventivní opatření
liberálně kokosový olej. Klíšťata to naprosto nenávidí!

SMÍŠENÝ
Zdraví
Jeden je mozek má 86 miliard nervových buněk. Pro maximální účinnost tyto buňky potřebují dostatečný průtok krve a vyžadují
dobrou zásobu komplexních uhlohydrátů, jakož i mikroživin, vitamínu B a omega 3 mastných kyselin.
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Kultura a další podivná fakta Nejstarší desková hra ve světě
jsou koncepty.

To bylo vynalezeno v Asii, pak známé jako

Mezopotámie (dnes část Turecka, Íránu a Iráku) v roce 3000 před Kristem.

Je velmi populární v Rusku a Nizozemsku, kde pořádají soutěže.
Kdo vlastně vynalezl puzzle?
Londýnský učitel a kartograf John Spilsbury (1739-1769). V roce 1766 viděl dřevěnou mapu světa a znovu ji dal dohromady,
což vyvolalo zájem o toto cvičení.
Stovky plic si třít ramena s okřídlenými anděly
Umělec Christoph Brech vytvořil pět sborů a dvě oratorní okna na základě 1 000 rentgenů hrudníku pro Heilig-Kreuz-Kirche
(kostel sv. Kříže) v Münich-Giesingu. Tento projekt dokončil v roce 2019 mnohem dříve, než kdokoli věděl něco o vypuknutí
viru Corona.
Christo, výjimečný umělec který se narodil v Bulharsku, zemřel v New Yorku ve věku 84 let. V roce 1995 zabalil v Berlíně
materiál pod 100 000 metrů čtverečních materiálu, způsobil zmizení celých ostrovů a instalaci „bran“ v Central Parku v New
Yorku . Jeho posledním projektem bylo zabalení Arc de Triomphe v Paříži, které bude navzdory své nedávné smrti vystaveno v
roce 2021.
životní prostředí

Kromě lidských bytostí lidoopy mají otisky prstů a rodí se s jedinečnými vzory na špičkách prstů.
Koala medvědi mají na svých tlapkách tzv. epidermální hřebeny, ale ty nejsou ve skutečnosti srovnatelné s tisky lidských prstů.

Slyší květiny? Podle izraelských vědců mohou květiny slyšet vrčení hmyzu, což stimuluje jejich produkci nektaru. Rostliny
se snaží přilákat včely zejména jako nezbytní partneři v procesu opylení.

Sova orla klade jednou ročně spojku 2 až 5 vajec. Orlové sovy loví 220 různých druhů savců a ptáků. Výr velký je největším
druhem sovy kdekoli na světě. Jejich počet roste v mnoha evropských zemích díky zavedení přísných ochranných opatření.
Sova orla ve volné přírodě může žít ve voliéře 27 let a až 65 let.

ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY 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.

Podle průzkumu provedeného NKC (NL), 54% karavanů skutečně cestuje uvnitř svého karavanu, když je v pohybu,
12% z nich si neuvědomilo, že je nezákonné tak činit.
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VÝSTAVY
Rakousko: Caravan Salon Austria 14. - 18. října 2020, ve Wels Ferienmesse
Vienna 14. - 17. ledna 2021
Belgie: Mobicar 22. - 26. října 2020, v Bruselu Salon des vacesces
4. - 7. února 2021, v Bruselu
Francie: Salon des Véhicules de loisirs od 26. září do 4. října 2020, v Paříži Salon Mondial du
Tourisme 18. - 21. března 2021, v Paříži
Německo: Karavan Salon 5. - 13. září 2020, v Düsseldorfu CMT ve Stuttgartu 20. 31. ledna 2021 Karavany a kempování 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 a
Motorhome Show 20 - 28. února 2021, v Birminghamu
Itálie: Il Salone del Camper 12. - 20. září 2020, v Parma Turismo & Outdoor 4. 7. února 2021, v Parmě
Holandsko: Caravana 21. - 26. ledna 2021, v Leeuwardenu
Portugalsko: Nauticampo 20. - 24. února 2021, v Lisabonu

Španělsko: FITUR 20. - 24. ledna 2021, v Madridu
Caravaning 4. - 7. února 2021, v Alicante
Švédsko: Elmia Camping & Caravaning 8. - 12. září 2021, v Jönköpingu
Švýcarsko: Obytný vůz Salon 22. - 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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