
DOBŘE VĚDĚT - ZÁŘÍ 2020

ULOŽIT DATUM

Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a motorovém karavanu se 

bude konat ve dnech 28. a 29. října 2021

ve 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.
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70. MEZINÁRODNÍ FICC YOUTH RALLY od 1. do 5. dubna 2021

v COIMBRA / PORTUGALSKO

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

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

v GUARDA - Galicie / ŠPANĚLSKO

Pontevedra, jen hodinu jízdy od A Guardy, je jednou ze čtyř haličských provincií.

Pontevedra je také název hlavního města provincie. Středem protéká R. Lerez a staré město je na jižní straně řeky. 

Pontevedra je 60 km po silnici ze Santiaga de Compostela v provincii Coruna na silnici N-550 nebo AP-9 (zpoplatněná 

silnice). Pod alamedou (tržiště) je podzemní parkoviště, ideální pro návštěvníky města: Pontevedra má jednosměrný systém s 

poměrně komplikovanými objížďkami.

Pontevedra je kulturně bohaté historické město s muzei, odlehlými náměstími a architektonicky zajímavými budovami. Patří 

mezi ně slavný poutní kostel Capela da Peregrina, Sexto edificio (muzeum umění), Mosteiro de Santa Maria da Armenteira 

(klášter) a jedinečný Iglesia de Santa Maria la Mayor (katolický kostel).

Existuje spousta restaurací, barů a kaváren a místní obyvatelé mluví anglicky.

Kemp Santa Tecla (místo konání rally)

Souřadnice: N41 ° 53'55,42, W8 ° 50'49,01

Tento krásný kemp v A Guarda / Galicii byl kompletně zrekonstruován a modernizován v roce 2017. Má 500 travnatých hřišť s 

elektřinou, 8 bungalovů, 4 mobilní domy, 4 pokoje pro hosty. K vybavení a službám patří: restaurace a bar, kavárna, terasa, 

sportovní hřiště, plavání
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bazén, herna, hřiště, supermarket, dva hygienické bloky (toalety, sprchy), pračky prádla, prostory s výsypkami pro 

vyprazdňování chemických toalet, telefon, internet a wifi.

Vzdálenost od Santa Tecly autem:

Madrid 620 km, Lisabon 423 km, Amsterdam 2130 km, Paříž 1628 km, Řím 2400 km, Vídeň

2 850 km, Londýn 2 020 km, Berlín 2 660 km, Brusel 1 980 km.

Nejbližší letiště u A Guarda jsou Vigo (Španělsko) 65, km Porto (P) 125 km a Santiago (Španělsko) 110 km.

Nejbližší železniční spojení: Vigo (stanice) 55 km, Porto (stanice) 120 km a Santiago (stanice) 125 km

Přístup do kempu po silnici: Z Tuy do A Guardy na PO 550. Odbočte doleva, po 54 km, na semaforech vedle kostela San 

Roque směrem k řece Mino. Kemp je o 800 metrů dále a je značený.

Z města Caminha (Portugalsko) vede do města trajekt.

Plánované výlety: Monte Santa Tecla a A Guarda (prohlídka oblasti) - ostrov Cies - Santiago de Compostela - El Grove, La 

Toja, Cambados a Ribera Sacra.
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91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022

v MOSKVĚ / RUSKU

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

v ŠANGHAJI / ČÍNĚ

Kemp / karavan / karavan

Camper Clean existuje už 10 let. Plně automatizovaná vyprazdňovací a čisticí stanice pro kazetové toalety se nachází na 

mnoha kempech a zastávkách a představuje plus z hlediska hygieny.

Dálniční poplatky pro karavany ve Francii

Existují dvě kategorie.

Kategorie 1: Osobní automobil a vybavení s celkovou výškou do dvou metrů a maximální hmotností naloženého vozidla do 3,5 tuny včetně přívěsu 

(skládací přívěs, přívěs na zavazadla, vyskakovací přívěs).

Kategorie 2: Vozidlo a přívěs s celkovou výškou mezi dvěma a třemi metry a maximální hmotností naloženého vozidla do 

3,5 tuny.

Mýtné se počítá na základě 0,07 EUR a 0,14 EUR za ujetý kilometr.
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Při vstupu do systému dálnic si vezmete lístek a při jeho opuštění zaplatíte. Počet ujetých kilometrů je rozhodujícím 

faktorem.

Existují však některé úseky dálnice, kde se platí poplatek bez ohledu na ujetou vzdálenost.

Zdroj: Françoise Petit z GIE Atout (kemp, auta a karavany)

Holandsko: Kemp v Amsterdamu byl uzavřen 1. července 2020. Pozemek bude použit pro nový bytový projekt a bohužel 

nebylo nalezeno žádné alternativní místo pro ubytování jiného komunálního kempu.

Zdroj: Kampeerauto NCK (NL)

Je kempování a karavan ekologické?

Okamžitou reakcí je říct ANO a dosud nebyla provedena žádná seriózní studie, která by dokázala opak.

Výzvy se ujal norský institut Ostfold Research. Ústav zkoumal dopravní prostředky do různých prázdninových destinací a - 

nepřekvapivě - zjistil, že výletní lodě jsou největšími znečišťovateli kvůli jejich emisím skleníkových plynů. Podíl letecké 

dopravy na celosvětových emisích skleníkových plynů je 5%.

A i když výpočty ukazují, že letadlo a auto produkují přibližně stejné množství CO2 na kilometr, letadlo je tím největším 

znečišťovatelem kvůli velkým vzdálenostem, které urazí.

Karavan a mobilní dům - oba vyžadující automobil - jsou ze tří druhů rekreační dopravy nejméně znečišťující.

Pokud jde o trakci, karavan bude pravděpodobně pro životní prostředí škodlivější než karavan. Jakmile zaparkuje na svém hřišti, 

karavan zůstane na místě, čímž se sníží jeho celosvětový dopad ve srovnání s motorovým karavanem, který cestuje po okolí. A 

i když jsou kempování a karavaning nejméně znečišťujícím prostředkem cestování, jejich ekologický dopad lze dále snížit 

výběrem činností s ohledem na udržitelnost, pečlivým zvážením toho, jaké vybavení člověk potřebuje, a odpovědným 

spotřebitelem.

Zdroj: Liaison FFCC (F)

Itálie: Italské vládní ministerstvo pro kulturní dědictví, kulturní aktivity a cestovní ruch zavedlo prázdninový poukaz, takzvaný 

Bonus Vacanze, v hodnotě až 500 EUR. To umožňuje italským rodinám (3 a více osob) s nízkými příjmy (pevně stanovenou 

nízkou úrovní příjmu) mít dovolenou, ať už v hotelu, na tábořišti, v rekreační vesnici, na farmě nebo v B & B.

80% šeku je okamžitě odečitatelné prázdninovým místem a zbývajících 20% lze odečíst z daňového účtu příjemce.

Je platný od 1. července do 31. prosince 2020 a měl by zvýšit počet italských rodin dovolenkujících ve své 

domovské zemi.

Ca. Caravaningprüfen und wechselnRATGEBER

Praktické tipy - také pro táborníky

Odmrazování: Pokud chcete rozmrazit zmrazené ryby, měli byste je umístit do misky s mlékem a nechat v lednici. Mléko 

odstraňuje chuť mrazničky a tuk v mléce zvyšuje individuální chuť ryb. Po poklepání je ryba připravena k obvyklému 

uvaření.
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SMÍŠENÝ

Provoz

VW Brouk - jehož prodej přesáhl 21,5 milionu za období 85 let - je nejúspěšnějším vozem všech dob a skutečnou 

ikonou designu.

Zdraví
Kousnutí zvířetem může být nebezpečný. Může se nakazit malé sousto nebo škrábnutí vzniklé při hraní s vaší kočkou nebo 

psem, což je jeden ze způsobů přenosu zvířecích patogenů na člověka. I malá neškodně vypadající rána by měla být 

okamžitě dezinfikována a pokud se nafoukne nebo začne vylučovat hnis, měli byste okamžitě vyhledat lékaře.

Kultura a další zvědavá fakta
Německo: The Muzeum Erwina Hymera znovu otevřen v květnu tohoto roku.

„Duckomenta“ ( narážka na světově proslulý Documenta v Kasselu) je výstava ve státním muzeu Hannover (D) - v současné 

době také známém jako World Duck Museum -, která ukazuje historii světa výhradně z pohledu kachny. Potěšení pro 

fanoušky komických kachen Disney.

Výstava probíhá od července 2020 do 11. dubna 2021.

Současná umělkyně Katharina Grosse obvykle vystavuje svou práci v Muzeu současného umění (Gegenwartsmuseum) v 

Berlíně. Historická hala hamburského nádraží v Berlíně prošla změnou a do ledna 2021 bude sídlit Výstava „To jsme nebyli 

my ".

Belgie: Tady je velmi zvláštní kostel, ve světě zcela jedinečný, v Borgloon (poblíž Maastrichtu): jedná se o transparentní 

umělecké dílo, které bylo postaveno podél borgloonské cyklostezky v roce 2011 z 30 tun oceli a dvou tisíc sloupů. Tato 

optická iluze se nazývá „Čtení mezi řádky“ a je navržena tak, aby vás provokovala. Tento poněkud odlišný kostel můžete 

navštívit téměř po celý rok.

Životní prostředí / věda

Kde najdete největší svaly? V našich jezerech, řekách, potokech a mořích se daří asi 14 000 různých typů svalů. 

Doposud největší známý sval, Tridacna gigas (obrovský sval), byl nalezen v Indickém oceánu. Je dlouhý 1,40 ma váží 400 

kg.

The Steinhummel bylo v roce 2020 shledáno nejplodnějším hmyzem v Německu. Na seznamu jsou další hovězí a asijská 

beruška.

USA: Soud v USA nedávno rozhodl, že grizzly (včetně těch, které se nacházejí v Yellowstonském národním parku a 

kolem nich), by měly být chráněny a jejich lov již není povolen.

Spojené arabské emiráty: Vývoj a úspěch mise Mars „Hope“ v roce 2021 leží převážně v rukou žen - 80% vědců 

zapojených do projektu jsou ženy.

6/8



Kde je nejstarší strom na světě? V současné době získává tento titul borovice „Old Tijikko“ v národním parku Fulufjället ve 

švédské provincii Dalarna, známém také pro své vesele malované dřevěné koně. Podle testu provedeného na jeho kořenech je 

strom starý 9 550 let.

Ten, kdo zasadí strom, půjde do nebe.

Konfucius

CO JE LUXUS?

Přiměli nás věřit, že luxus je to vzácné, drahé, exkluzivní, všechno

se zdálo nedosažitelné ...

Nyní si uvědomujeme, že luxus je v těch maličkostech, které jsme si nevěděli kdy ocenit

měli jsme je a teď jsou pryč, tak nám chybí ...

Luxusní je zdravý. Luxusní není krok do nemocnice. Luxusní je chůze po

mořský břeh. Luxusní vyjde na ulici a dýchá bez masky.

Luxusní je setkání s celou vaší rodinou, s vašimi přáteli.

Luxusní vzhled. Úsměv je luxus.

Luxusní jsou objetí a polibky. Luxusní si užívá každý východ slunce.

Luxusní je privilegium milovat a být naživu.

To vše je luxusní a my jsme to nevěděli ....

Zůstaňte požehnáni, zůstaňte vděční.

Zdroj: Autor neznámý - pochází z Libanonu

ZAUJÍMAVÉ HLÁSENÍ OD FICC A JEJICH ČLENŮ

Rakousko: Dozvěděli jsme se z CCA Journal ( Campingclub Austria-A) iniciativy v zemi s názvem „Z farmy na farmu s 

vaším karavanem“, tj. majitelé karavanů mohou zaparkovat na farmě a přenocovat zdarma. Výhodou pro farmáře je, že 

osloví nový okruh klientů.

Farmář zpřístupní parkovací místo maximálně 24 hodin a hosté se zase dozví vše o zemědělství a jídle produkovaném na 

zemi.

Na podzim je vydán průvodce parkováním v knižní podobě, který uvádí seznam zúčastněných farem. Další informace: www.bauernleben.at

Francie: Spolu s CLS a UNIVDL, naším členem FFCC vytvořil nálepku s názvem RESPEKT. Každý, kdo tuto 

nálepku zobrazí na svém vozidle, se zavazuje k následujícímu: ° respektuje životní prostředí

° vyhýbá se seskupování

° parkuje správně na správném místě ° 

podporuje místní podniky ° je zdvořilý a 

diskrétní

° komunikuje s ostatními ° plní své 

povinnosti.
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Tyto povinnosti a povinnosti lze nalézt v Charteru táborníků (táborníci ve stanech, karavanech, karavanech, ti, kteří vlastní 

nebo si pronajmou mobilní dům, rekreační chatu nebo bungalov) ve formě 12 bodů, které se týkají dobrého chování a 

životního stylu, ohleduplnosti a péče o životní prostředí.

ISTO ( Mezinárodní organizace sociálního cestovního ruchu) hlasovala ve funkci své nové prezidentky 8. července 2020. Paní 

Isabel Novoa nastoupila do své funkce 1. srpna a bude se podílet na uskutečňování projektů, které zajistí, aby se sociální 

cestovní ruch rozvíjel jako ekonomická hnací síla a střední podniky jsou zapojeny do turistických aktivit a budou propagovat 

politiku „Turismu pro všechny“.

ISTO žádá Evropu, aby odložila nová online platební pravidla.

Spolu s více než 60 dalšími veřejnými a soukromými organizacemi, které patří do Evropské aliance pro cestovní ruch v oblasti 

cestovního ruchu, ISTO výslovně požádalo Evropskou komisi, aby tomuto odvětví umožnila posunout termín 31. prosince 2020 

pro zavedení nových online platebních pravidel o jeden rok, aby nedošlo k ohrožení oživení odvětví cestovního ruchu.

FICC je členem této organizace.

VÝSTAVY

Rakousko: Caravan Salon Austria 14. - 18. října 2020, ve Wels Ferienmesse 

Vídeň 14. - 17. ledna 2021

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

Francie: Salon des Véhicules de loisirs 26. září až 4. října 2020 v Paříži 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

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: Salon karavanů 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

Webová stránka : www.ficc.org
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