
DOBŘE VĚDĚT - LISTOPAD 2020

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.

Výlety

Prohlídka s průvodcem po Verrières-le-Buisson a regionu Massy bude nabídnuta odpoledne v pátek 29. října 2021.
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V sobotu 30. října 2021 se uskuteční další exkurze (za příplatek) do nadace Louis Vuitton a do paláce ve Versailles.

Tato prohlídka začne v 8:30 - 18:00 a zahrnuje autobusovou cestu do Foundation Louis Vuitton a Versailles, oběd, 

vstupenku na návštěvu Versailleského paláce (vstupenky na návštěvu zahrad Versailleského paláce nejsou zahrnuty 

v ceně )

Oběd se podává v restauraci Ore - Ducasse v Château de Versailles.

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 GUARDA - Galicie / ŠPANĚLSKO

Galicie je „zelená“ část Španělska s bujnou vegetací a krásnými plážemi. Pozoruhodné útesy podél pobřeží 

Kantaberského moře a Atlantiku, pobřeží Costa da Morte a fascinující národní park Islas Atlanticas.

Santiago de Composela je hlavním městem regionu a od 9. stol. Je koncem slavné Svatojakubské cesty.

Staré město Santiago de Compostela bylo v roce 1985 prohlášeno za místo světového dědictví UNESC.
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Ve městě žije 96 000 obyvatel, z nichž 4,3% tvoří cizinci, zejména z Brazílie, Portugalska a Kolumbie.

Místní jazyk je galicijština (21,7%), španělština (15%) nebo obojí (31% galicijština a 32,17% španělština).

Památky, které stojí za to vidět, jsou katedrála, Pazo de Raxoi, Colexiata de Santa Maria do Sar (12. století), barokní 

klášter San Martino Pinario (16. století), univerzita, Centro Galego (současné umění), Parque de San Domingos de 

Bonaval, Parque de Alameda, Parque de Carlomagno a klášter a kostel v San Francisku.

Informace: http://www.rallyficc2021.com/en

NORDIC CAMPING RALLY od 19. do 23. července 2021 v

Rauhalahti (Kupio) FINSKO
pod záštitou FICC

Termíny této rally byly změněny, aby měli skandinávští táborníci šanci zúčastnit se 90. mezinárodní rally 

FICC v A Guarda ve Španělsku.

Další informace pod

www.nordicrally.fi a https://www.nordicrally.fi

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

MOSKVA, RUSKO

Komise pro rally FICC 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.
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92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 18. do 27. září v

ČÍNA

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 29. července do 7. srpna

v KOZIENICÍCH / POLSKU
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Kemp / karavan / karavan

Plíseň a vlhkost v karavanu nemají být maličkosti. Tato houba představuje nebezpečí pro zdraví a musí být odstraněna co 

nejrychleji a musí být prošetřena příčina jejího výskytu. Majitelé karavanů by měli nechat analýzu hlavních příčin, vyčištění a opravu 

poškození v rukou odborníků. Vlhkost a plíseň se vyskytují z důvodu špatného nebo nedostatečného větrání, případně technické 

závady, tj. Těsnění na okraji okraje karavanu nebo tepelného mostu, které není vzduchotěsné. Vlhkost, která může proniknout nebo 

být výsledkem takových situací, je ideální živnou půdou pro plísňové houby.

Dokud nebude stanoven a vyřešen přesný důvod vlhkosti, forma se bude znovu a znovu vracet a nakonec může 

dokonce poškodit skutečnou strukturu karavanu.

Zajímavé: Porcelánová vložka

Každý, kdo si zoufal nad nudným nebo zažloutlým kempingovým záchodem, může mu nyní dát „facelift“ s vložkou z porcelánové 

toalety Twusch. Vložka může být buď nalepena trvale, nebo jednoduše zasunuta. Má nano-povlak s lotosovým efektem, je odolný 

proti poškrábání a antibakteriální.

Vyžaduje pouze lehké čištění, což je dobrá zpráva pro životní prostředí a také znamená, že kazety je třeba vyprazdňovat 

méně často.

Informace: www.camping-beyl.de

Nafukovací stany se stávají stále populárnějšími a právě ty, které mají šířku 340 cm a hloubku 275 cm, získaly největší 

podíl na trhu. Slibují, že budou velmi použitelné a odolné. Tyto vlastnosti však mají nevýhodu extra hmotnosti, která zvyšuje 

celkovou zátěž a u některých modelů také znamená vyšší ceny. Ten druhý lze samozřejmě relativizovat delší životností.

Tento trend směrem k vyšší odolnosti proti UV záření a optimální prodyšnosti i na úkor hmotnosti a nákladů byl právě 

jádrem argumentu ve prospěch vzduchových stanů (rychlejší, lehčí, levnější) a poslední roky ukázaly, že existuje potřeba 

nahradit „klasická“ markýza se vzduchovým stanem, který má nafukovací paprsky.

Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)

Díky Covid-19 většina táborníků zůstala letos v létě ve své domovské zemi. Ale zjevně to nebyla žádná těžkost, protože 

mnozí objevili nebo znovu objevili nádherné krajiny, památky a zázraky své vlasti.

Holandsko: U 4 196 táborníků je při rezervaci dovolené na kempu nejvyšší prioritou hygiena.

Zdroj: Goboony

QuellQuelle: C Caravaningprüfen und wechselnRATGEBER

Praktické tipy - také pro táborníky

Jak víte, jestli niva je plesnivá?

Měkký sýr a modrý sýr, jako je gorgonzola, brie, rokfort atd., Který voní neobvykle silně, zatuchle nebo dokonce má vůni 

čpavku, je třeba okamžitě zlikvidovat. Tvrdý sýr se stává mastným.

Pokud se při krájení sýra rozšířila charakteristická forma, není to škodlivé, ale netypické plesnivě bílé nebo zelenošedé 

plesnivé oblasti jsou častěji toxické.
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SMÍŠENÝ

Provoz

Belgie: V Schaerbeeku (jedné z městských částí v Bruselu) se nyní kůň a vozík používají ke sběru odpadků z parků a autobusových a 

tramvajových zastávek. Místní úřad to stojí mnohem méně než použití nákladního automobilu nebo obvyklé služby sběru odpadu k 

provedení práce.

Švýcarsko: Od 1.1.2021 princip střídání ( jeden pruh na dálnici, který má být odstraněn, aby účastníci silničního 

provozu mohli přejít a v případě potřeby jej použít) bude zakotven v zákoně.

Nouzové přístupové pruhy pro vozidla - budou také povinné od 1. ledna 2021 (v případě přetížení na dálnici musí být 

vytvořen pruh pro nouzový přístup). Za tímto účelem se vozidla v levém jízdním pruhu přesunou na levou stranu dálnice a 

vozidla ve středním a / nebo pravém jízdním pruhu se přesunou na pravou stranu.

Od 1.1.2021 lehká motorová vozidla s přívěsy do 3,5 t, smí na dálnicích jet až do maximální rychlosti 100 / km za 

předpokladu, že tažné vozidlo a přívěs jsou oprávněni řídit touto rychlostí.

Děti do 12 let jsou povoleny jezdit na kolech na chodníku, kde není vyhrazená cyklostezka nebo cyklostezka. Musí však 

věnovat patřičnou pozornost chodcům a v případě přeplněných chodníků tomu přizpůsobit rychlost.

Zdraví
Toalety nejsou odpadkové koše

Léky, zbytky jídla, olej, barviva a barvy, pesticidy, pleny / pleny, vata nebo chirurgické obvazy by se neměly likvidovat na 

záchodě. Blokují nejen WC, ale celý kanalizační systém, čímž mohou způsobit záplavy. Kromě toho znečišťují životní 

prostředí, zabíjejí ryby a další tvory žijící v řekách a potokech.

Kultura a další zvědavá fakta
Pouliční umění v přírodě (uměle zdobené vodní nádrže): dobré a snadno dostupné zásobování vodou v krasové oblasti země 

kolem Vic-La-Gardiole ve Francii je zásadní pro rychlé hašení všech divokých požárů, které by mohly vypuknout. Obecně 

řečeno, nádrže na vodu nejsou z nádob nejestetičtější, ale ve francouzském departementu Hérault dostali nový umělecký 

smysl života. Podél a

13,5 km dlouhý úsek značené stezky vřesovištěm v masivu Gardiole můžete obdivovat dílo slavného uměleckého kolektivu 

Line Up. To, co mohlo být nevyhnutelným „očima“, se ve velmi úspěšném manželství městské kultury a přírody změnilo v 

pestrobarevné pouliční umění.

Další 15 km dlouhý úsek „CitArt“ dále do vnitrozemí kolem Ferrals-les-Montagnes v oblasti Minervois.

Do tohoto projektu přispělo všech 12 pouličních umělců, včetně několika mezinárodně známých jmen, jako jsou Vania, 

Eackone, Maye, Momies, Honk a Zest.

Zdroj: Camping (DCC-D)
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Čárové kódy

Pokud chcete zjistit, odkud pocházejí některé z vašich nákupů, zkontrolujte následující kódy:

>>>> 00 až 13: USA

>>>> 30 až 37: Francie

>>>> 40 až 44: Německo

>>>> 49: Japonsko

>>>> 50: Velká Británie

>>>> 57: Dánsko

>>>> 64: Finsko

>>>> 76: Švýcarsko a Lichtenštejnsko

>>>> 471: Tchaj-wan

628: Saúdská Arábie

>>>> 629: Spojené arabské emiráty

>>>> 690 až 695: Čína

>>>> 480 až 489: Filipíny

Zdroj: le bivouac (ACCAW-B)

Životní prostředí / Věda
Padající hvězdy - odkud přicházejí?

Každý den řada meteorů vlnila dolů k Zemi. Když jeden z nich cestuje zemskou atmosférou, okamžitě shoří. Teplo je tak 

intenzivní, že částice okolního vzduchu začnou zářit nebo blikat, a právě tomu říkáme padající hvězda.

Meteor se obvykle jednoduše rozpadne.

Mořští koníci zůstat spolu po celý život a tančit se svým partnerem.

Noční ježci se připravují přezimovat. Můžeme jim podat pomocnou ruku tak, že necháme kolem hromádek listí, dřeva 

a větviček, pod kterými si mohou stavět zimní komnaty. Tyto úkryty by měly být nerušeně ponechány až do jara, 

protože ježci tak dlouho přezimují.

Sedm divů světa

jsou

vidět, slyšet, dotýkat se, ochutnávat, cítit, smát se a milovat.
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VÝSTAVY

Rakousko: Ferienmesse Vienna 14. - 17. ledna 2021

Belgie: Salon des vacances 21. - 24. října 2021, v Bruselu Salon des vacances 

od 3. do 6. února 2022 v Bruselu

Francie: Salon Mondial du Tourisme 18. - 21. března 2021 v Paříži

Německo: Touristik + Caravaning se uskuteční od 18. do 22. listopadu 2020 v Lipsku

(Zdroj DCC Camping 10/2020)

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

Sekretariát FICC

rue Belliard 20, bte 15 B-1040 

Brusel / Belgie

Tel: 00,32 2513,87 82 Fax: 00,32 

2513 87 83

E-mail: info@ficc.org

Webová stránka : www.ficc.org
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