
DOBŘE VĚDĚT - BŘEZEN 2021

ULOŽIT DATUM

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

bude konat 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

ZRUŠENO

Federaçao de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) nás informovalo, že 70. rallye mládeže, která se má konat v 

Coimbře / Portugalsko od 1. do 5. dubna 2021, musela být odložena kvůli pandemii Covid-19 a všem souvisejícím omezením .

Záměrem federace je uspořádat 70. Rallye mládeže později v závislosti na vývoji situace a se souhlasem FICC.

Nové termíny budou sděleny, jakmile budou známy.

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 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

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

v Číně

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

v KOZIENICÍCH / POLSKU

Oficiální webové 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
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Kemp / karavan / karavan

Holandsko: Sazby ve všech karavanech se za poslední rok zvýšily o 2,8% a o více než 5% v 6,6% z nich.

Zdroj: NKC (NL)

Užitečné tipy a triky pro optimální údržbu a provoz vašeho karavanu
° Zkontrolujte ochranu spodku a obnovte. K utěsnění podlahy karavanu pravidelně používejte lase, vosk nebo jinou 

ochranu spodku.

° Poškozený podvozek okamžitě opravte vhodným materiálem, ať už je vyroben ze dřeva nebo GfK.

° Neaplikujte sprejový olej na povrchy, které byly potaženy látkou chránící spodní část těla. ° Těsnění oken a dveří ošetřete 

silikonovým sprejem bez obsahu kyselin, glycerinem nebo mastkem.

° Čistič gelcoat používejte pouze na povrchy GfK a v případě potřeby dokončete speciálním leskem. Tímto způsobem se vyhnete 

zažloutnutí přídavných dílů a těsnění zůstane neporušené. ° Namažte zámky válců na dveřích a klopách úložného prostoru 

grafitovým prachem

° Nečistěte okna z akrylového skla suchým hadříkem, protože skvrny prachu zachycené v hadříku mohou způsobit poškození. Vždy 

používejte měkký hadřík a velké množství teplé vody se stříkáním nebo dvěma čisticími prostředky.

° Na okna karavanu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na sklo nebo karoserie obsahující chemické nebo abrazivní přísady 

nebo alkoholický roztok. Pokud tak učiníte, dojde k křehnutí a praskání oken. ° Potřete dvířka a klopové závěsy tukem bez 

kyselin a pryskyřic.

° Zkontrolujte upevnění okna a ošetřete silikonovým sprejem.

Interiér
° Umyjte povrchy nábytku, knoflíky a madla spolu se všemi syntetickými povrchy v koupelně a obytných prostorách a dokončete 

vlněným hadříkem. Přidejte do vody jemný čisticí prostředek. ° Všechny dřevěné povrchy ošetřete leštidlem na nábytek.

° K čištění čalounění nebo jemného pracího prostředku použijte suchou pěnu specifickou pro čalounění. ° Neumývejte 

potahovou látku - jednoduše odstraňte stopy houby.

° Chraňte čalounění a polštáře před přímým slunečním zářením, aby nevybledly.

° Potahy z umělé kůže čistěte nejméně jednou týdně neutrálním mýdlem a vodou pomocí savého hadříku nebo houbičky. 

Opláchněte malým množstvím čisté vody.

° K praní záclon a záclon sítě vždy používejte saponát. Mohou jít do pračky. ° Je-li to nutné, použijte na namontované 

koberce speciální pěnový čistič a zbytky vysajte.

° Zatemňovací rolety odstraňte měkkým kartáčem nebo použijte nástavec měkkého kartáče na vysavači. ° Mastnotu nebo odolné 

nečistoty odstraňte ze žaluzií jemným roztokem mýdlové vody (30 ° C).

Zdroj: Camping, Cars & Caravans - to be continue

Praktické tipy - také pro táborníky

A jednorázový holicí strojek lze bleskově připravit k opětovnému použití, pokud očistíte nože a prostor mezi nimi malým 

kartáčkem (např. starým zubním kartáčkem). Opláchněte a nechte zaschnout.
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Důležité: Nezvěšujte obličejové masky na zpětné zrcátko

Podle auditorské společnosti Dekra byste neměli na vnitřní zpětné zrcátko svého vozu zavěsit obličejovou masku, protože 

ochranný kryt omezuje výhled řidiče na zrcátko. Mozek si také ve svém zorném poli zvykne na neustálý pohyb sem a tam, 

což má tendenci zpomalovat reakce na ostatní účastníky silničního provozu, které by mohly vést k nehodě.

SMÍŠENÝ

Provoz

Jak již bylo uvedeno, Rakouská viněta 2021 je jablkově zelená. Roční viněta za auto stojí 92,50 EUR, 27,80 EUR 

za 2 měsíce a 9,50 EUR za 10 dní. Cena za motocykly je

36,70 €. Pokud si viněty objednáváte online, jsou platné až od 18. dne po datu nákupu.

Zdroj: Freie Fahrt (CCA-A)

Švýcarsko: Roční viněta stojí 38,50 EUR, tj. 40 CHF.

Slovinsko: Roční mýtné stojí 110 €, jeden měsíc 30 € a sedm dní 15 €.

Maďarsko: 10denní viněta je 10,80 EUR, 1 měsíc je 14,75 EUR a 1 rok stojí 133 EUR.

Česká republika: Viněty stojí 12 € za deset dní, 17 € za jeden měsíc a 57 € za jeden rok.

Slovensko: 10denní viněta stojí 10 EUR, jeden měsíc 14 EUR a jeden rok 50 EUR.

Bulharsko: existuje víkendová viněta, která stojí 5 €, 7denní viněta stojí 8 €, 1 měsíc je 15 €, 3 měsíce je 54 € a jeden rok je 

50 €.

Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Rakousko ( a jinde):

Řidičské návyky: spousta podrážděných partnerů.

Když páry jedou společně, 57% z nich pravděpodobně skončí v řadě. Hlavními důvody, které vyvolaly hádku, jsou komentáře 

k jízdě řidiče ze sedadla spolujezdce (14%) a otáčení klimatizace nahoru nebo dolů (10%). Parkování nebo naložení vozidla 

(na dovolenou) jsou jen zřídka svárem.

Podle studie ženy trápí, když jejich druhá polovina jezdí agresivně po dálnici, přísahá, jde příliš rychle nebo riskuje.

Muži na druhé straně naštvají, když jejich ženy nejsou připraveny vyrazit včas, potřebují příliš mnoho přestávek na toaletu a 

jezdí příliš opatrně.

Podle průzkumu nejharmoničtější výlety podnikají páry v počátcích milostného vztahu (logické!)!

Zdroj: Seznamka Plattform Parship

Nejdelší tunel na světě je linka 3 jihočínské podzemní sítě v Kantonu, která byla otevřena v roce 2005. Je přesně 67,3 km 

dlouhá a je zcela pod zemí.

Dále přichází 57,1 km dlouhý Gotthardský základní tunel / Švýcarsko, který vede přes Alpy a byl otevřen v roce 2016.
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Zdraví

Kdo to tedy byl, kdo poprvé objevil očkování? Byl to Brit Edward Jenner v roce 1796.

Jako mladý chlapec si všiml, že lidé, kteří se nakazili neškodnými neštovicemi krav, nikdy nezemřeli na obávané neštovice. 

Vyučil se jako lékař, provedl nějaký výzkum a o 33 let později poprvé injekčně podal pacientovi (dítě) virus kravských neštovic. 

Byl to úspěšný experiment a ukázalo se, že měl pravdu.

Žvýkačka pomáhá sucho v ústech: Neustálé nošení obličejové masky může znamenat produkci méně slin. To zase 

může povzbudit infekci a zubní kaz. Žvýkání žvýkačky bez cukru stimuluje tok slin.

Klíšťata jsou také v zimě: Existuje riziko infekce virem FSME během nejchladnější sezóny roku. Klíšťata v lesích 

u řeky hledají „oběť“, když je teplota kolem 4 ° C a dospělým klíšťatům se podaří žít mírnými zimami.

Zvědavá fakta / prostředí / kultura
Kdo vynalezl zip? Byl to Američan Whitcomb Leonard Judson (1846-1909) z Chicaga.

Kde bylo první planetárium? V zahradě hradu Gottorfer (Německo). Vévoda Friedrich III. Ze 

Šlesvicka-Holštýnska-Gottorfa nechal v roce 1650 zkonstruovat otevřený glóbus, ve kterém planety kroužily kolem 

návštěvníků. Car Peter Veliký byl tak zaujatý myšlenkou, že ho vzal do Petrohradu, kde je dodnes vystaven.

Rusko: Nadace VAC v Moskvě přeměnila bývalou elektrárnu na mega místo vizuálního a divadelního umění. Slavnostně 

by měla být uvedena letos v létě.

Austrálie: Digitální umění Refik Anadol, narozeného v Istanbulu v roce 1985, je k vidění v Národní galerii ve Victoria v 

Melbourne do 18. dubna 2021.

Mouchy: Tento hmyz má také svůj účel v přírodě, i když ho často považujeme za únavný.

Vždy byste měli správně zavřít odpadkový koš (odpadkový koš), nikdy nevynechávat krmivo pro domácí zvířata a v létě uchovávat 

ovoce a zeleninu v lednici. Špinavé nádobí, hrnce a pánve přitahují mouchy stejně jako prázdné lahve od piva (před vyřazením je 

opláchněte vodou).

Mouchy nenávidí ocet - několik malých misek bílého octa, které zůstaly na okenním parapetu, udrží mouchy pryč. Aromatické byliny, jako je bazalka, 

máta, eukalyptus, muškáty a citronella, působí také odstrašujícím způsobem. Dalším užitečným tipem je rozříznout cibuli nebo citron na polovinu, obě 

poloviny napíchnout hřebíčkem a nechat je strategicky umístěné tam, kam mouchy mají tendenci se dostat dovnitř.

A konečně to, co opravdu nenávidí, je koncept!
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ZAUJÍMAVÉ ZPRÁVY OD ČLENŮ FICC A FICC

POSMRTNĚ

Dostali jsme smutnou zprávu, že pan Tjabel Nieuwenhuizen, náš člen z Nizozemska, nově jmenovaný do rady FICC v 

září 2020, zemřel náhle a nečekaně 25. února 2021.

Pan Nieuwenhuizen byl ve světě kempování známou a velmi oblíbenou osobností a přinesl si s sebou 50 let 

zkušeností ve skautingu, stanování a horolezectví. 40 let působil v předních institucích, včetně NTKC, Stirn, NKBV a 

nakonec FICC.

Zejména se zajímal o ochranu životního prostředí a související „zelený kemp“. Tjabel měl pro své funkční období v 

Radě FICC mnoho nápadů, které neměl příležitost realizovat.

Rádi bychom jeho manželce a rodině vyjádřili nejhlubší soucit a popřáli jim do další doby mnoho sil.

Cena DCC Europa 2021: Deutscher Camping Club eV poprvé udělil Platinovou evropskou cenu v roce 2014. Platinovou 

cenu dostávají kempy, které již Evropskou cenu získaly, ale v průběhu let nešetřily úsilím o další zlepšování zážitku 

návštěvníků z kempování. Letošními vítězi jsou kempy v Německu, Chorvatsku, Francii, Rakousku, Itálii a Španělsku.

VÝSTAVY

Finsko: Veletrh „Caravan“ 21 až 23.01.2022 v Helsinkách

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

Salon des véhicules de loisirs 25. září až 3. října 2021, v Paříži-Le Bourget SETT 2. až 4. listopadu 2021, 

v Montpellier

Německo: Salon karavanů 27. srpna až 5. září 2021 v Düsseldorfu Karavan Brémy 6. až 8. 

listopadu 2021 v Brémách

Touristik & Caravaning od 18. do 22. listopadu 2021, v Lipsku Reise + Camping 

16. až 20. února 2022, v Essenu

Itálie: Il Salone del Camper 11. až 19. září 2021, v Parmě

Holandsko: Vakantiebeurs 8. až 11. dubna v Utrechtu

Kampeer en Caravan Jaarbeurs 6. až 10. října 2021 v Utrechtu

Španělsko: Caravaning y Camper del Levante 6. až 9. května, v Torre Pacheco, Murcia FITUR 19. až 23. 

května, v Madridu

Salon Internacional del Caravaning 2. až 10. října 2021 v Barceloně

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

Švýcarsko: Salon Suisse Caravan od 28. října do 1. listopadu 2021 v Bernu
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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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