
DOBŘE VĚDĚT - PROSINEC 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 je pravidelně aktualizován.

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

COIMBRA / PORTUGALSKO

1/9



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

v GUARDA - Galicie / ŠPANĚLSKO

Web je připraven a obsahuje rezervační formulář ve čtyřech jazycích (angličtina, němčina, francouzština a španělština).

Program byl připraven a podepsány smlouvy s místními společnostmi, umělci a umělci pro večerní zábavu.

Rovněž byla učiněna opatření pro Valné shromáždění FICC.

Všechny výlety odcházejí z kempu (místo konání rally).

Mezi kempem Santa Tecla a centrem města A Guarda bude jezdit kyvadlový autobus.

http://www.rallyficc2021.com/de

NORDIC CAMPING RALLY 19. července až 23. července 2021 v

Rauhalahti (Kupio) FINSKO
pod záštitou FICC

Došlo ke změně data této rally, aby skandinávští táborníci měli šanci zúčastnit se 90. mezinárodní rally FICC v A Guarda / 

Španělsko.

Další informace pod

https // nordicrally.fi / en / the-nordic-rally
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FICC ASIA-PACIFIC RALLY od 15. do 19. ŘÍJNA 2021 v Robot Land Park, Changwon 

City / Jižní Korea

Město Changwon se nachází na jihovýchodě Jižní Koreje přibližně 410 km (4 hodiny jízdy) od mezinárodního 

letiště Incheon v Soulu a 70 km (1 hodinu jízdy) od Pusanu. Zajímavé výlety do Pusanu, Čchangwonu, Jinhae a 

Čangnyeongu.

Tuto akci pořádá Korea Camping & Caravanning Federation (KCCF) pod vedením jejího prezidenta 

Kyung-woo Chang

Robot Park

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

MOSKVA, RUSKO
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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

Místo konání rally je Kemp č. 74 v Kozienicích na břehu Kozienického jezera. GPS 51 ° 35'48,4 "N 21 ° 

32'26,9" E.

Kemp je v zalesněné oblasti a má pláž pro koupání a jiné vodní sporty. Je hlídané a má okolní plot.

Mezi vybavení rally patří:

- Hotel a bungalovy (pro 230 osob)

- Amfiteátr (kapacita 3000 osob)

- Sál pro hudební a umělecká vystoupení (kapacita cca 1500 až 2000 osob)

- Prostor pro pořádání Valného shromáždění FICC

- Restaurace a bary

- Tenisový kurt

- Hřiště

- Dětský koutek

- Venkovní fitness

- Sauna

- Grilovací místa

- Zajištění pronájmu vybavení pro turistiku a vodní sporty.

Kemp se nachází přibližně 400 km od německo-polských hranic a přibližně 350 km od česko-polských hranic.

Nejbližší letiště jsou: Varšava 80 km a Radom 30 km.

Nejbližší vlakové nádraží je ve Varšavě 80 km, Radomu 35 km a Kozienicích 300 m.
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Kemp / karavan / karavan

Přípravky na přezimování karavanu nebo motorového karavanu

Před příchodem zimy je třeba podniknout náležitá opatření k přípravě karavanů a motorových karavanů.

a) Jakmile sezóna cestovních dobrodružství skončí, je čas přemýšlet o tom, jak velmi dobře umýt karoserii a podvozek vašeho 

vozidla. Voda a jemný autošampon jsou ideální, ale ujistěte se, že používáte měkký kartáč a k dosažení vyšších částí 

vozidla budete potřebovat mycí kartáč s teleskopickou rukojetí.

Jakmile karavan po umytí uschne, stojí za to použít těsnicí prostředek. Speciální vosk lze zakoupit u specializovaných 

prodejců - naneste a otřete měkkým hadříkem. Gumová těsnění těží z dávky prášku mastku nebo jednoho z produktů na trhu, 

který slouží ke stejnému účelu.

Zařízení na pitnou vodu včetně nádrže a příslušenství by mělo být na zimní měsíce vypuštěno. Totéž platí pro odpadní potrubí 

a sifon a nádrž na odpadní vodu. Po čištění je důležité ponechat víčka na nádržích na pitnou a odpadní vodu otevřená. Takto 

se může zbytková vlhkost odpařit a zabránit hromadění bakterií. Pro mnoho karavanů a karavanů je palubní baterie hlavním 

zdrojem energie při cestování. Během zimních měsíců by nikdy nemělo dojít k úplnému vybití baterie, což by vedlo k 

hlubokému vybití. Nejjednodušší způsob, jak tomu zabránit, je pravidelné dobíjení baterie přes zimu. Nabíječku baterií lze 

ponechat připojenou k jakémukoli modernímu vozidlu, podle toho, kde je zaparkováno. Po nabití

Na konci letní sezóny by měly být plynové lahve pevně vypnuty, odpojeny od potrubí a nasazeny ochranné víčko. Zakrytí 

všech vnějších větracích otvorů a otvorů zabrání usazení škůdců a škůdců a měli byste si dávat pozor na otevření vozidla pro 

pravidelné větrání i venku. Během sezónní přestávky tedy nechte dveře skříně pootevřené a polštáře vyložte vysoko z cesty. 

Pokud opravdu chcete hrát v bezpečí, můžete si nainstalovat odvlhčovač. Prášková káva může také pomoci rozptýlit zvláštní 

vůně.

Chcete-li chránit pneumatiky před poškozením a plochými místy v důsledku příliš dlouhého odstavení, mírně je načerpejte po 

dobu - 0,5 baru nad doporučený tlak v pneumatikách pro karavan. Polkruhové kolébky na pneumatiky ulehčí namáhání. A v 

případě karavanu vám pomůže rozložit váhu stabilní roh nebo noha.

Pokud je karavan bezpečně zaparkovaný na rovném povrchu, můžete ruční brzdu uvolnit. Jinak riskujete, že se brzdové 

destičky nalepí na bubny a že na konci zimy nebudete moci s karavanem vůbec pohnout. V každém případě je 

bezpodmínečně nutné před prvním odjezdem po zimě zkontrolovat, zda je nájezdová brzda funkční.

Nalezení správného místa k úspěšnému přezimování karavanu je polovina úspěchu. V ideálním případě to potřebuje někde suché, jako 

je přístřešek pro auto nebo kůlna nebo hangár.

b)

C)

d)

E)

F)

G)

h)

Zdroj: ACS (CH)

Karavana Fendt letos, v roce 2020, slaví 50. výročí.

Knaus oslaví 60. výročí v roce 2021, ve stejném roce, kdy Dethleffs, vynálezce karavanu v Německu, oslaví 90. narozeniny.

Během Düsseldorfského karavanového salonu 2020, Pan Hermann Pfaff byl zvolen Prezident federace CIVD ( Caravaning 

Industrie Verband Deutschland) na další tři roky.

Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)
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THETFORD představuje systém iNDUS

Jedná se o sanitární systém, který recykluje šedou vodu k opětovnému použití, takže táborníci potřebují pouze skládku jednou týdně. 

Systém existuje v nových motorových vozech, ale u starších modelů jej nelze dovybavit.

Zdroj: Kampeerauto (NKC-NL)

Španělsko: V Murcii probíhají plány na vybudování dalších deseti kempů pro motorové karavany, což ukazuje na odhodlání regionu 

rozšířit kempingovou turistiku. Od krize koronového viru si získalo popularitu obytné auto. Zatím není jasné, kdy se tyto kempy otevřou, 

ale počet regionálních kempů se zvýší o 55%, tj. Ze současných 18 na 28.

Zdroj: Kampeerauto NKC-NL

Německo: Běh na rekreačních vozidlech

V červnu se podle zprávy CIVD těšila pobočka karavaningu „opravdovému běhu“ svých produktů. Celkem bylo v oběhu 12 726 

nově registrovaných vozidel pro volný čas (karavany a motorové karavany) - nejlepší hodnota za poslední měsíc v červnu. V 

číslech to znamená nárůst o 49,6% ve stejném měsíci předchozího roku.

Přesněji řečeno, motorové karavany zaregistrovaly nejlepší červen v historii automobilového sektoru s 9 154 registracemi, tj. 

Nárůst o 65,4%.

Ve srovnání s červnem 2019 bylo zaregistrováno 3 572 karavanů, což je nárůst o 20%.

Dohromady to znamená, že v první polovině roku (leden až červen 2020) tomu tak bylo

39 627 nově registrovaných vozidel pro volný čas, což je o 12% více než ve stejném období roku 2019.

Prodej karavanů ještě nikdy nedosáhl takové závratné výšky. Za stejné období „pouhý“ (!)

Nově bylo registrováno 14 812 oblečení, což je jen o 13,5% méně než za celou první polovinu roku

2019.

Zdroj: Camping (DCC-D)

Nový vysokoškolský kurz: trénujte na magisterské studium v   managementu kempu

Kempování se stává akademickou disciplínou. V Evropě nyní existují magisterské kurzy „Udržitelné řízení kempů“. Byly vyvinuty tak, aby 

splňovaly požadavky programu Erasmus, a podrobný licenční dokument EU na 174 stranách poskytuje veškeré podrobnosti. Fáze 

implementace má začít v říjnu 2021. Obsah kurzu a případové studie je třeba ještě vypracovat.

Studijní program je určen pro absolventy, kteří již mají bakalářský titul a chtějí magisterskou kvalifikaci pro správu kempingového střediska. 

Kurzy jsou vedeny v angličtině. Dosud jsou zapojeny tři univerzity - fakulty cestovního ruchu na univerzitě v Rijece (Chorvatsko), Breda 

(Nizozemsko) a Girona (Katalánsko / Španělsko) a uchazeči musí v každém z nich strávit jeden semestr. Studenti tak budou z první ruky 

studovat správu kempů v univerzitních zařízeních ve třech nejdůležitějších evropských kempingových zemích, z nichž každá má své 

vlastní specifické rysy.

Čtvrtý a poslední semestr je praktický, který studenti tráví v jednom z předních kempů a právě zde budou psát své diplomové práce. 

Budou zvolena praktická témata se zvláštním důrazem na udržitelné řízení.

Zdroj: Camping, Cars & Caravans
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Praktické tipy - také pro táborníky

Pomeranče je dobré použít proti nepříjemným pachům v troubě. Pokud i přes vyčištění přetrvává zatuchlý nebo zatuchlý zápach, 

jednoduše přiložte kousky pomeranče k pečení a nechte několik minut v troubě na mírném ohni. Vaše trouba bude brzy opět sladce 

vonět.

Zdroj: Přečíst někde

SMÍŠENÝ

Zdraví
Může cukr odcházet? Ne - cukr se silně váže na vodu: pokud bakterie kolonizují granule, cukr odřízne veškerou tekutinu a okamžitě 

zemřou. Cukr lze tedy uchovávat neomezeně dlouho.

Zvědavá fakta a kultura
Sklárna Holmegaar v Dánsku otevřelo nové centrum sklářského umění, muzeum Holmegaard Vaerk. Toto interaktivní muzeum skla, 

keramiky a designu má více než 40 000 různých předmětů v jedné z největších sbírek skla ve Skandinávii.

Informace: https://tyskland.um.dk/de

700 let starý rukopis je vystaven v muzeu v Mohuči v Německu do 18. dubna 2021. Codex Manesse je jednou z nejcennějších knih na 

světě a je pojištěn za 80 milionů eur. Obsahuje nejucelenější zdroj ilustrovaných středních a vysokých německých písní a poezie. Jeho 

normální „domov“ je v Curychu (CH).

Zdroj: Bunte (D)

Od roku 2018 je indický stát Gudžarát domovem největší socha na světě (182 m + sokl 58 m). Jedná se o „Sochu jednoty“ a je 

věnována indickému státníkovi a aktivistovi za nezávislost Sardarovi Vallabhbhai Patelovi (1875–1950).

Chemnitz ( Německo) bylo vybráno jako Evropské město kultury v roce 2025.

Životní prostředí / Věda

Slepice v Peru kladou modrá vejce díky vysoké hladině síry v půdě v Andách, která dává vaječným skořápkám modrý nádech. 

Dokonce i vaječné žloutky mají někdy nazelenalý odstín.

V Austrálii, Rajští ptáci mají neobvyklý způsob ochrany svého plodu. Samice zakrývá odhozenou hadí kůži kolem hnízda jako 

odrazující prostředek, aby udržovala ostatní stvoření v dostatečné vzdálenosti.

Korkové dlaždice ochrání vaše obrázky z plísně: Pokud pověsíte obrázek na vnější stěnu, na zadní straně často najdete plísňové 

skvrny. Abyste tomu zabránili, nalepte za rám malý kousek korkové dlaždice. To pomůže cirkulaci vzduchu, a tím zabrání hromadění 

plísní.

Zimní včely Pomozte královně přežít chladné zimní období v hnízdě. Cvičí své letové svaly nepřetržitě, čímž udržují v úlu konstantní 

teplotu a udržují královnu v teple, aby mohla naklást spoustu vajíček.
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Veselé a požehnané Vánoce a naše nejlepší

Novoroční přání

Weihnachten in der Wüste

Noël dans le desert Vánoce v 

poušti

Možná budeš šťastný. Nechť 

se máš dobře. Můžeš být v 

bezpečí.

Můžeš najít pohodlí. Můžeš 

mít sílu. Kéž máte odvahu. 

Můžeš najít uzdravení? Kéž 

máte mír. Kéž máte radost.

Ať se vaše finance zvýší.

Ať je váš domov naplněn milující laskavostí.

Kéž jsou všechny vaše modlitby zodpovězeny a vaše přání se splní.

Kéž vám bude vždy požehnáno.
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VÝSTAVY

Rakousko: Ferienmesse Vienna 14. - 17. ledna 2021

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

Francie: SETT od 23. do 25. února 2021, v Montpellier 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

Karavaning 4. - 7. února 2021 v Alicante

Švédsko: Elmia Camping & Caravaning 8. - 12. září 2021, v Jönköpingu.

Španělsko: FITUR 19. - 23. května 2021, v Madridu

Sekretariát FICC

rue Belliard 20, bte 15

B- 1040 Bruxelles / Belgien

Tel: 00,32 2 513,87 82 Fax: 

00,32 2 513 87 83 E-mail: 

info@ficc.org

Webové stránky: www.ficc.org
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