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DOBRÉ VĚDĚT - ČERVEN 2020

ULOŽIT DATUM

Druhý světový kongres FICC pro kempování, karavanování

a Motorcaravanning se bude konat ve dnech 29. a 30. října 2020 v roce 2007

Verrières-le-Buisson / Paříž

Účinky digitalizace a její dlouhodobý dopad na turistiku v kempu

Jaké jsou účinky digitalizace a dlouhodobého dopadu na turistiku v kempu?
Jsou to výzvy, které čelí výrobci, provozovatelé kempů, cestovní kanceláře a
spotřebitelé (kempování)?
Jakékoli příležitosti k digitalizaci a globalizaci zemí nebo uživatelů
udržitelnost?

Účastníci
Pracují nebo se nějakým způsobem projevují turisti a kempování - na kempech v
zpracovatelské, cestovní / turistické subjekty, spotřebitelské organizace, státní organizace
atd.

Po kongresu
Využijte příležitost učit se od odborníků v oboru účastníků na různých
dílna.
Objevte mnoho možností, které digitalizace a které vám umožní rozšířit vaše podnikání.
Oslovte své klienty pomocí nejmodernějších online nástrojů a pomůcek.
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Využijte trend směřující k udržitelnému „zelenému“ úsilí a možnostem
nabídne to na dětské kempu.
Využijte příležitosti zapojit se do dopadu energetické revoluce na kempování
karavaningový trh.
Využijte digitalizaci ve svém prospěch a rozšířte své podnikání.
Brzy bude zřízena webová stránka, která vám poskytne všechny informace, které mohou být k dispozici na této akci
Kongres.

https://congress.ficc.org/

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

70th F.I.C.C. INTERNATIONAL YOUTH RALLY  
from 1rst to 5th April 2021 (Easter) 

in COIMBRA/PORTUGAL 
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90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 18. Do 27. Června 2021 v
GUARDA / GALICIA / ŠPANĚLSKO

Více informací brzy

NORDIC CAMPING RALLY 2021 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

92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022 v roce 2006
MOSKVA, RUSKO

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 18. do 27. září v roce 2006
ŠANGHAJ, ČÍNA
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Kempování / karavanování / karavanování

Zamezení hromadění tepla
Spínané napájecí zdroje jsou velmi složitá elektronická zařízení, které spotřebují teplo, které mohou být
nějakýměn. Ve většině karavanů jsou tato zařízení instalována na velké nebo vzadu
šatníku. Pokud je skříň plná oblečení nebo na volné jsou světry, větrání
otvory jsou snadno ucpané.
Jedním z možných řešení je přesnější zařízení na horní část skříně, ale také to zahrnuje rozšíření všech
elektrických kabelů. Nejjednodušší trik je zvednout koš nebo krabici propíchnutou množstvím děr
přes zařízení a ochranné prostředky, které mohou být odstraněny, pokud je možné použít
znovu se připojte k pojistce 230V. Tento ochranný kryt se zdá být možné použít jako policejní pro hromadu
svetrů a špat.
Zdroj: Reinhard Lubbe v kempu, autech a karavanech (D)

CORONA - Co táborníci mohou pamatovat a povolit v kontrole
Kempy se otevírají přímo a za přísně dostupnými hygienickými předpisy.

1. Postupy mytí rukou a dezinfekce, které jsme všichni doma sledovali
minulé týdny mohli pokračovat, když jste na cestách. Neměli očekávat ani se na ně spolehnout
masky a dezinfekční gel jsou k dispozici v místě určení a mohou si svůj vlastní
spotřební materiál s vámi.

2. Kempy a provozovatelé kempů může implementovat a důsledky získat všechny v současnosti přijímané
hygienické a dezinfekční postupy vždy a ve všech oblastech.

3. V této sváteční sezoně od lidí, kteří odcházejí všichni, pouze když v nich žijí
Domácnost.

4. Měli byste očekávat, zda nejsou obchody v obchodech, barech a restauracích
jsou znovu otevřeny a kde jsou v kempu povoleny grilování.

5. Vždy vždy akceptujte pokyny provozovatele kempu ovplyvňujícího distancování
a kontakt s lidmi v recepci a sanitárním zařízení a úpravách
grilování.

6. V případě kempů, které jsou mimo vyvedenou stopu, se předem ubíráte, že máte
dostatek výšek a že kemp je připraven přijímat táborníky. Začí si, co má dělat

očekávejte, když čekáte a pokud chcete splnit speciální zvláštní formalitu.
7. Svátky v zemích země budou problematické, kde budou vůbec povoleny. V současné době lze

spoustu formalit na hraniční přechodu a převzetí, jaká je situace na cestě a
zejména v cílovém místě. To jsou otázky, které mohou být objasněné
než se vydáte na výlet.

8. Pokud cestujete s dětmi, chcete být opatrní opatrní a ostražit, protože
mohou mít dostatečné hygienické a distanční předpisy a případně
vůbec nosit masky.

Zdroj: DCC v kempu, autech a karavanech (extrakt)
prüfen und wechselnRATGEBER

4/7



Strana 5

Praktické tipy - take pro kempy
Pokud mrkev nebo ředkvičky začínají vypadat trochu schrivelicky, nechtě je několik hodin ve studené vodě
a pak je uložte v lednici. Naslouchající voda a vypadají stejně dobře jako nové. síť
svazky mrkve se udržují snad, takto odstraňíte zelené vrcholy, protože odebírají vlhkost
zelenina.

Bílé hrany a chodidla školitelů se pěkně odstraní, pokud používáte čistý zubní kartáček a ostatní
zubní pastu a data grubby oblasti opravdu dobrý peeling.
Nevyhovující zubní kartáček pod tekoucí vodou a odstraněním přebytečné zubní pasty z
boty nebo alternativně oblíbené papírový ručník.

SMÍŠENÝ

Provoz
Je na čase vyměnit ty zimní pneumatiky, protože jak se léto blíží a možná se teplejším,
nedrží se tak dobře a budou pravděpodobně působit dojmem, že jsou velmi jemně - zvláště když
brzdíš. Podle ADAC jsou jen asi přijatelné na otevřené silnici, ale doba brzdění je
nejlépe déle na suchých silnicích - až 16 m. A jeden překvapivý nález: překvapený hlubší je nášlap, tím déle
brzdná dráha.

Zdraví
Obecně se uznává, že někdo má vysoké hodnoty, když se teploměr registraceuje
37 ° C, zatím nebyla průměrná normální tělesná teplota člověka počítána
být 37 ° C. Přesto, podle studie vědců na Stanfordově univerzitě, průměrný orgán
teplota v minulých letech klesá o půl stupně, je 37 ° C

nyní považován za vyšší stranu.

Pokud trpíte velkým krevním tlakem , možná návštěvíte, že nejedete nic než rýží jeden den v týdnu
podporuje: nesolená vařená rýže dehydruje a zbavuje tělo, může snížit redukovat krev
tlak. (Moudré přísloví).

Vytvořte si vlastní dezinfekční prostředek pro ruce: 833 ml ethanolu (96%) nebo 752 ml isopropylalkoholu
(99,8%), 42 ml peroxidu vodíku (3%), 15 ml glycerinu, 110 ml převařené vody
isopropylalkohol 192 ml), 1 litrová skleněná nebo plastová láhev se šroubovacím uzávěrem.
Nalijte ethanol nebo isopropylalkohol do lahve. Najdete peroxid vodíku a glycerin, doplňte
s vodou a náhodou našroubujte horní část. Protřepejte dobře - nyní máte dezinfekci ruce
uživatelů.
Zdroj: Freizeitrevue (D)
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Zvědavá fakta a kultura
On-line je nyní možné procházková muzea
Amsterdam: Van Goghovo muzeum - Berlín: Pergamonovo muzeum - Florencie: Uffizioovo muzeum
vangoghmuseum.nl - smb.museum/museen-und-einrichtungen/pergamonmuseum/home -
florence-museum.com

Měna pojmenovaná po ptákovi: Barevný quetzal, vaše stanoviště v lesích Central
Amerika rychle mává díky odlesňování, je národním ptákem Guatemaly av
1946 měna země byla pojmenovaná po té. Guatemalský quetzal má hodnotu 0,12 €.

životní prostředí
Motýli milují krokodýlí slzy: Podívej se, vidíš spoustu motýlů, které máš na nose
caymans. Milují pít krokodýlí slzy, kteří mají hodně soli, která je zkrátka
ponuka v deštném pralese.
Koalicí se na druhé straně podařilo se získat žádou tekutinu jen z jedení listů, tzn
listy eukalyptu, z důvodu každý den jedí kilogramy. Název „koala“ znamená „nepije nic“
domorodý jazyk.

Jsou sladké brambory opravdu brambory? Ne, protože a dobře jsou připraveny podobné účinky,
botanicky vzato nemá žádný vztah k nejlepším bramborám. Jsou velmi sladké, rychle se rozpadají
při vaření se nejlépe krájíme a pečou (gratinované) nebo se těší v polévek a pyré.

ZAJÍMAVÉ ÚČTY OD ČLENŮ FICC A FICC

Díky pandemii CORONA se letošní Valné shromáždění FICC nemůže konat v Římě

v červenci / srpnu, jak bylo původně plánováno, ale 2. září na sekretariátu FICC v Bruselu - ale
bez účasti delegátů klubu nebo federace.
Jsou přijímána opatření pro poštovní hlasování.

Již pátý rok po sobě Klub kempů a karavanů (GB) ohlásil
vítězové „Ocenění vlastníka spokojenosti 2020“ úspešne na značkách s celkově nejlepšími hodnotami
skóre spokojenosti. Na ceremoniálu bylo získáno celkem 22 ocenění v různých kategoriích.
Klub praktických karavanů a karavanů
předat jména vítězům.
Zdroj: Kempování, auta a karavany (D)
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Hermann Hesse na štěstí

Život Hermana Hesse a literární hledání byli vždy zaujaty neustálým hledáním
smysl života a víry. Křesťanství mu nenabízí odpovědi, které hledal, a byl velmi
hodně ovlivňovaný hinduismus, buddhismus a taoismus. Rozvinul svůj vlastní názor, že lidstvo
vlastně patří k všeobecným pravdě, které přesahují náboženství a metafyzické
vysvětlení. Ve většině své práce, zejména ve vašem duchovní poezii, vždy můžeteňoval
těžba života v současnosti: o propuštění a přijetí spokojenosti uvnitř nás. Pozve nás
pozorujte tok života, který nás obchází a jak jsme zjistili tento život.

Majatodorovic zveřejněno v obchodě na rhyme.com (výpis)

Štěstí

Pokud štěstí pronásledujete, nevyrostli jste
dost, aby štěstí zůstalo,
ani když se podíváme na cestu.

Pokud, co jste prohráli, jste stále bemoan,
a uchopte úkoly a pomlčku a šipku,

neznáte skutečný klid srdce.

Ale pokud nemají přání nejsou vaše vlastní,
a nepokoušíte se vyhrát hrušky,

a Lady Luck je jen jméno,

pak se přílivy života nedostanou na vaše prsa
a všechny vaše spory

a celá vaše duše bude odpočívat.

Hermann Hesse 2.7.1877 (Calw / Německo - 9.8.1962 Montagnolo / Švýcarsko) německo-švýcarské - Nobelova cena za literaturu v roce 1946

VÝSTAVY

Rakousko: Ubytování ve Vídni v lednu 2021
Belgie: Mobicar od 22. do 26. října 2020 v Bruselu
Německo: Caravan Salon od 5. září do 13. září 2020 v Düsseldorfu
Finsko: Caravan-messut od 17. do 20. září 2020 v Lahti
Francie: Salon des Véhicules de loisirs v září v Paříži
Itálie: Il Salone del Camper od 14. do 22. září 2020 v Parmě
Švédsko: Elmia Camping & Caravaning od 8. září do 12. září 2021 v Jönköpingu
Švýcarsko: Salon 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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Psací stroj




