Přeloženo na webu Caravan club Šumperk

DOBRÉ VĚDĚT - ÚNOR 2021

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

Organizátoři 70. mezinárodního shromáždění mládeže FICC nás informovali, že tato akce je pozastavena z
důvodu pandemie Corona, a proto se nemůže konat příští Velikonoce.
Informace týkající se nového data v roce 2021 nebo zrušení této kempové rally budou poskytnuty brzy.

90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 18. do 27. ČERVNA 2021
v GUARDA - Galicie / ŠPANĚLSKO

Zpráva od organizátorů rally
"Loni v létě bylo rozhodnuto uspořádat 90. mezinárodní FICC Rally 2021 na kempu Santa Tecla v A Guarda
(Pontevedra) od 18. do 27. června."
Koordinační tým Španělské kempingové federace, který byl zřízen k organizaci akce, vytvořil web www.rallyficc2021.com
poskytnout veškeré relevantní informace o rally.

Táborníci, kteří chtějí přijet o několik dní dříve nebo prodloužit pobyt v kempu, mohou tak učinit za cenu 18 EUR za
den mezi 10. červnem a 5. červencem. Táborníci by měli kontaktovat kemp přímo a domluvit se na jejich
prodloužení. S ohledem na veškerou nejistotu, která v současné době panuje kolem pandemické situace, současné
doporučení koordinačního týmu FECC klubům a federacím FICC zní, že poplatky za rezervaci by měly převádět až
poté, co španělské místní orgány potvrdí, že akce může pokračovat. Pokud však byly provedeny některé převody,
budou vráceny po odečtení bankovních poplatků “.

Další informace a rezervační formulář na http://www.rallyficc2021.com
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NORDIC CAMPING RALLY od 19. července do 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

FICC ASIA-PACIFIC RALLY od 15. do 19. ŘÍJNA 2021 v Robot Land Park,
Changwon City / Jižní Korea

Asijsko-pacifické shromáždění organizuje Asijsko-pacifická komise FICC, která zahrnuje členy z Číny, Japonska, Jižní
Koreje a Tchaj-wanu.
Organizátoři těchto akcí vždy rádi přivítají táborníky z evropských členských klubů FICC.
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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 Číně
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93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 29. července do 7. srpna
v KOZIENICÍCH / POLSKU

Oficiální stránky: Angličtina: http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf Deutsch: http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf

Français: http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf

Možná je to trochu brzy, ale pokud jde o kulinářské záležitosti, nikdy není příliš brzy začít se seznamovat s typickým
jídlem země. Pierogi jsou tradiční slané polské těstoviny plněné bramborami, sýrem a slaninou nebo masem,
houbami a zelím.
K dispozici je také sladká verze plná červeného ovoce a bobulí.
Pierogi najdete po celém Polsku a existují dokonce i vyhrazené restaurace Pierogi, které mají ve svém jídelníčku pasti s
každou představitelnou náplní.

Kemp / karavan / karavan / cestovní ruch
Portugalsko: Od 1. ledna 2021 byly provedeny změny v portugalských právních předpisech o silničním provozu, které se dotýkají i
nařízení upravujícího parkování a noční zastávky v motorové karavany. Tyto mohou

nyní zastavte pouze na určených místech. Jinými slovy, od nynějška je zastavování na jakýchkoli parkovacích místech přísně zakázáno,
pokud není výslovně uvedeno, že je povoleno.

Toto opatření bylo zavedeno, protože díky portugalskému bohatému kulturnímu dědictví je tak oblíbeným cílem a v poslední
době do země došlo k obrovskému přílivu karavanů a motorových karavanů.
V případě nedodržení předpisů nyní orgány, policie (GNR) a místní úřady rozdávají mastné pokuty, které se mohou
pohybovat od 200 do 36 000 EUR. Takže divoký kemp je v Portugalsku minulostí.

Nejlepší kemp v Evropě je v Německu
173 000 kemperů zvolilo Kühlungborn Camping Park (Mecklenburg / Vorpommern) jako nejlepší kemp z 23 000
kempů ve 44 evropských zemích.
Zdroj: Camping Business
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Užitečné tipy a triky pro optimální údržbu a provoz vašeho karavanového podvozku
° Aby se zabránilo tvorbě bílé rzi a aby se ještě lépe eliminovala, omyjte všechny pozinkované povrchy čistou vodou.
° Pokud jsou pozinkované díly ovlivněny bílou rzí, použijte čisticí prostředek na zinek.

° Očistěte a namažte pohyblivé části uzamykacího mechanismu přívěsu bez ohledu na značku.
° Třecí obložení mechanického stabilizačního zařízení by měla být zbavená nečistot a prachu, proto je třeba je očistit od mastnoty nebo
prachu z barev vzniklých oděrem na přívěsu.

° Dbejte také na to, aby nebyly poškozeny nájezdová spojka a tlumiče nárazů, jakož i parkovací brzda včetně pneumatické
pružiny.
° Promažte závěsné zařízení. Očistěte a naolejujte opěrné kolo tak, aby se mohlo volně pohybovat.

° Všechny články brzdového systému musí být volné a namazané. Je také důležité, aby vychylovací prvek byl nerezový.
° Brzdové zařízení by nemělo být povoleno. Pokud dojde k průvěsu, je čas nechat opravit svůj karavan.
° Brzdové tyče a bowdeny musí být volné a nesmí vykazovat známky opotřebení, poškození, praskliny, praskliny nebo koroze.

° Pravidelně očistěte a lehce namažte spojovací čep na všech čtyřech rohových stabilitách.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans - to be continue

Praktické tipy - také pro táborníky
Digitální glosář
WLAN: Wireless Local Area Network je síť, která umožňuje bezdrátová připojení zařízení (mobilní telefony, tablety atd.). Také
známý jako Wifi.
LTE: Long Term Evolution je standard mobilní komunikace třetí generace. Novější verze je známá jako LTE-Advanced nebo
4G. Umožňuje mobilním telefonům a tabletům s integrovanými SIM kartami přístup k internetu. LTE umožňuje rychlejší
stahování a nahrávání než předchozí standardy mobilní komunikace.
5G: Je standardem mobilní komunikace páté generace a je nástupcem 4G a souvisejících technologií. Je založen na
standardu LTE. Stále rozšířenější od roku 2019. Standard 5G umožňuje ještě rychlejší nahrávání a stahování než LTE.
Karta SIM (Subscriber Identity Module): Malá karta obsahující integrovaný obvod (čip), který ukládá data použitá v mobilních
telefonech, tabletech, hotspotu atd. Slouží k identifikaci a autentizaci předplatitelů na všech mobilních zařízeních.

Router: Síťové zařízení, které směruje data z LAN (místní sítě) do jiného síťového připojení a připojuje se přímo k modemu
pomocí kabelu. Směrovač komunikuje s vaší domácí sítí wifi pomocí vestavěných antén. Ve výsledku mohou všechna
zařízení v domácí síti (mobilní telefony, tablety) surfovat na internetu.
MIMO anténa: Více vstupů Více výstupů. Komunikace MIMO odesílá stejná data jako několik signálů současně
prostřednictvím více antén využívajících jeden rádiový kanál. Označuje anténu, která používá více vysílacích a přijímacích
prvků, což vede k mnohem lepší kvalitě příjmu. Výkonné antény MIMO získají internet prostřednictvím mobilní telefonie (LTE,
5G) nebo místní integrované sítě WLAN.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans (D)
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Otravné záhyby v košilích ( navzdory pečlivému zabalení) může být magicky odstraněno, pokud zapnete horní část košile a
uvnitř ucpáte polštář. Otřete záhyby čistým vlhkým hadříkem a osušte je fénem za studena nebo velmi nízko.

SMÍŠENÝ
Provoz
Rakousko zvýšilo své ceny dálničních známek 1. prosince 2020.

K dispozici jsou 10denní, 2měsíční a roční dálniční známky. Roční viněta platí 14 měsíců, tj. Od 1. prosince předchozího roku
do 31. ledna následujícího roku.
Viněta 2021 je jablkově zelená.
Švýcarsko - nová opatření od 1. ledna 2021: 17 let jsou oprávněni žádat o řidičský průkaz žáka ale mohou absolvovat
řidičské zkoušky, dokud jim nebude nejméně 18 let.
Dálniční čerpací stanice může poprvé od roku 1964 znovu podávat a prodávat alkoholické nápoje.
Sloučení pruhů: „princip zipu“ je povinný, tj. když je uzavřený dálniční pruh, musí řidiči v otevřených jízdních pruzích
umožnit řidičům z uzavřeného pruhu sloučit.
Jeden teď může jeďte na švýcarských dálnicích rychlostí 100 km / h a táhněte karavan, který váží ne více než 3,5 tuny spíše
než bývalou maximální rychlostí 80 km / h. Nedělní zákaz řízení platný pro veteránů byl zrušen.

Děti ve věku do 12 let smějí jezdit na kole po chodnících a chodnících v nepřítomnosti vyhrazených cyklostezek nebo
cyklostezek.
Je zde nový symbol pro dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Parkovací místa s nabíjecími stanicemi budou natřena zeleně.

Dánsko / Faerské ostrovy: Dne 19. prosince 2020 byl znovu otevřen tunel Eysturoyartunnillin mezi ostrovy Streymoy a
Eysturoy, čímž došlo k propojení měst Runavik a Strendur. Tento podmořský tunel je dlouhý asi 10 km a je dodáván s
kruhovým objezdem, sochou, hudbou a zajímavou vícebarevnou světelnou show.
Turismus získal na popularitě díky tomuto novému spojení tunelů mezi ostrovy.

Zdraví
Suchý topný vzduch někoho dráždí dýchací trakt. Vlhkost vzduchu v místnosti bude regulovat pravidelné větrání (nejlepší je
intenzivní krátkodobé větrání známé jako spěchání). Jeden by měl také hodně pít, protože to pomáhá zabránit vysychání
hlenu v dýchacích cestách.
Vědci z Harvard Medical School (USA) a Toronto University (Kanada) prokázali, že protilátková reakce po obávaném koronavirus
infekce je udržována po dobu nejméně 90 dnů. Věří, že pacienti jsou chráněni minimálně tři měsíce, než je pravděpodobné,
že budou znovu infikováni. Studie se zúčastnilo sedm set dobrovolníků.

Čištění rukou: přetrvávající vůni cibule, česneku, ryb atd. na rukou lze snadno napravit. Smíchejte 2 lžičky sody bikarbóny s
trochou vody, dokud nevznikne hladká pasta. Vtiskněte do svého
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ruce a opláchněte. Hydrogenuhličitan sodný neutralizuje vůni a zanechává pokožku úžasně měkkou a hladkou. Užitečný tip v
těchto časech, kdy neustále dezinfikujeme ruce.

Zvědavá fakta a kultura
Brazílie: Sao Paulo je domovem „Edificio Copan“, kde má 5 000 nájemců společný obývací prostor
116 000 m2 Tento obytný blok je vysoký 140 metrů, má 32 pater a byl postaven v roce 1966. O údržbu této největší obytné
budovy na světě se stará 100 zaměstnanců.

Itálie: V Neapoli metro dell'Arte stojí za jízdu. Je 18 km dlouhý (15 zastávek) a lemován fantastickým uměním, což z něj činí
jedno z největších muzeí nebo galerií na světě.
V Římě již nyní se plánuje instalace pohyblivé podlahy v Koloseu. Původní stav budovy bude zachován, ale lze ji použít pro
divadelní produkce a koncerty, aniž by to jakkoli ovlivnilo její vzhled.

Norsko: Na jaře letošního roku se v Oslu otevírá nové muzeum Edvarda Muncha, které bude obsahovat největší sbírku
umělcových děl.
Životní prostředí / Věda
Veverky spěchejte kolem hledat jídlo na podzim, abyste je viděli přes dlouhé, chladné zimní měsíce. Každý z nich nasbírá asi
10 000 ořechů a žaludů a schová je v různých keších mimo dohled jiných tvorů. To, co se nejí, klíčí a stává se součástí lesa.

Nepálci a Číňané se uklidnili Mount Everest, Střecha světa, a zjistil, že je přesně o 8 848,86 mil 86 výšek, než se dříve
myslelo.
Od 3. července 2021 budou jednorázové plastové obaly v celé EU zakázány.
Dne 4. prosince 2021, v oblasti Antarktidy (oblast Weddellského moře) se uskuteční vzácná událost: úplné zatmění Slunce.
Bude to vidět všude v té části světa.
Chraňte svůj mobil před chladem: Nízké teploty zhoršují výkon chytrých telefonů, protože životnost baterie se rychle
sníží, když teplota klesne pod 10 ° C. Pokud se ještě ochladí, obrazovka někdy zmizí. Nejlepší je použít k telefonu náhlavní
soupravu a mít mobilní telefon u těla nebo použít ochranný obal z neoprenu.

VELETRHY A VÝSTAVY
Belgie: Belgium Travel Expo 1. března 2021 v Nivelles
Finsko: Veletrh „Caravan“ od 21. do 23.01.2022 v Helsinkách

Francie: Salon Mondial du Tourisme 18. - 21. března 2021 v Paříži
Salon des véhicules de loisirs od 25. září do 3. října 2021, v Paříži-Le Bourget SETT od 2. do 4. listopadu 2021,
v Montpellier
Německo: Reise + Camping 24. - 28. února 2021, v Essenu Freizeit, Touristik
& Garten 3. - 7. března 2021, v Norimberku
Salon karavanů od 27. srpna do 5. září 2021 v Düsseldorfu Karavan Brémy od 6. do
8. listopadu 2021 v Brémách
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Touristik & Caravaning od 18. do 22. listopadu 2021 v Lipsku
Velká Británie: Caravan, Camping & Motorhome Show 20. - 28. února 2021, v Birminghamu
Itálie: Il Salone del Camper od 11. do 19. září 2021 v Parmě
Holandsko: Vakantiebeurs od 8. do 11. dubna v Utrechtu
Kampeer en Caravan Jaarbeurs od 6. do 10. října 2021 v Utrechtu
Portugalsko: Nauticampo 20. - 24. února 2021 v Lisabonu
Španělsko: Caravaning y Camper del Levante od 6. do 9. května v Torre Pacheco, Murcia FITUR od 19. do 23.
května v Madridu

Salon Internacional del Caravaning od 8. do 12. září 2021 v Barceloně
Švédsko: Elmia Camping & Caravaning 8. - 12. září 2021, v Jönköpingu
Švýcarsko: Salon karavanů Suisse od 28. října do 1. listopadu 2021 v Bernu

Všechna data se mohou změnit kvůli pandemii viru corona a pokračujícímu
měnící se předpisy v různých zemích.
Buďte opatrní a zůstaňte v bezpečí!

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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