DOBŘE VĚDĚT - DUBEN 2021

Kempování s FICC

je kanál YouTube, který komunikuje nejen s členy FICC, ale také se všemi táborníky
na světě, vysvětluje jim nebo jim připomíná nejlepší kempingové postupy před a také
během jejich cesty, aby si každý mohl užít tento druh turistiky pod širým nebem
maximum.
Cestování, objevování širokého světa, probuzení každé ráno na jiném místě ... ať už
sám nebo s několika lidmi, výlet v obytném automobilu (karavan) je vždy
dobrodružství.
Abychom zajistili, že toto dobrodružství neskončí katastrofou, je zde „10
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postupy, které je třeba dodržovat, nebo rady, které je třeba před odjezdem doporučit,
doporučené FICC (film realizovaný komisí FICC Motorcaravan),
5/04 - Osvědčený postup č. 1: Vynikající řidič?
8/04 - Osvědčené postupy č. 2: Jste si vědomi funkčnosti veškerého vybavení?
10/04 - Osvědčené postupy č. 3: Správné načítání je důležité!

13/04 - Osvědčené postupy č. 4: Pohodlné se základní údržbou? 15/04 Osvědčené postupy č. 5: Plánovali jste cestu dobře?
18/04 - Osvědčené postupy č. 6: Máte poruchu?

20/04 - Osvědčené postupy č. 7: Vše, co potřebujete na palubě v případě problému? 23/04 Osvědčené postupy č. 8: Máte všechno, opravdu všechno? 25/04 - Osvědčené postupy č. 9:
Slyšeli jste o Camping Card International? 28/04 - Osvědčené postupy č. 10: Potřebujete
pomoc?

30/04 - celé video

Potřebovat pomoc? Kontaktujte prosím místní klub!

Publikováno je „Camping with FICC“. Pro přístup použijte následující odkaz:

https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q

Místní klub najdete na ficc.org.
FICC vám přeje nádhernou cestu!
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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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90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 3. až 12. ZÁŘÍ 2021
v GUARDA - Galicie / ŠPANĚLSKO

Je nám velmi líto, že Federacion Espanola de Clubes Campistas (FECC) a organizační
výbor - ve spolupráci s FICC - zrušily mezinárodní rally FICC, která se bude konat od
18. do 27. června 2021 v A Guarda.
Celosvětová pandemie COVID neutichala, stále existují různá cestovní omezení a je
téměř jisté, že se lidem v příštích několika měsících nebude umožňovat shromažďování
ve velkých skupinách.
Bylo tedy rozhodnuto odložit shromáždění až do začátku podzimu 2021 v naději, že
populace na celém světě si po očkovacích programech svých zemí vytvoří imunitu vůči
stádům, což lidem umožní svobodně a bezpečně se pohybovat a cestovat dál do
zahraničí.
Další informace a rezervační formulář http://www.rallyficc2021.com
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NORDIC CAMPING RALLY 19. až 23. července 2021

v Rauhalahti (Kupio) FINSKO
pod záštitou FICC

Došlo ke změně data této rally, původně bylo učiněno rozhodnutí, aby se skandinávští
táborníci mohli zúčastnit 90. mezinárodní rally FICC v A Guarda ve Španělsku. Další informace
pod
https // nordicrally.fi / en / the-nordic-rally /

FICC ASIAN PACIFIC RALLY od 8. až 12. 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 členských klubů FICC v Evropě.

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
KOZIENICE / POLSKO

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

Kemp / karavan / karavan
Holandsko: Prodej karavanů / motorových karavanů překonal v roce 2020 všechny rekordy s 2 450 novými
registracemi. Tržby se ve srovnání s rokem 2019 zvýšily o 17%.

Nejoblíbenější značkou byla Adria, následovaná Hymerem.
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V Nizozemsku je registrováno celkem 142 000 karavanů / karavanů,
137 000 je v soukromém vlastnictví. Zbytek čeká na pronájem nebo prodej.
Zdroj: NKC (NL)

Užitečné tipy a triky pro optimální údržbu a provoz karavanu Vytápění
° Odstraňte veškerý prach z výměníku tepla, základové desky a kola ventilátoru topného
systému.
° Vyčistěte kolo ventilátoru štětcem nebo jiným malým kartáčem. °
Pravidelně odvápněte zásobník teplé vody, tj. Minimálně dvakrát ročně.

° Používejte vhodné standardní dezinfekční, čisticí a údržbové prostředky dostupné v obchodech a
prodejnách kempů - nepoužívejte výrobky obsahující chlór.
° U kombinovaných ohřívačů se kromě chemické metody pro eliminaci mikroorganismů ve
spotřebiči vyplatí pravidelně ohřívat vodu na 70 ° C.
° Bezpečnostní výstupní ventil, který se často nazývá kontrola námrazy, by měl být provozován pravidelně, nejméně
dvakrát ročně, aby se zabránilo usazování vodního kamene a aby nedošlo k ucpání.

° Každých šest měsíců kontrolujte stav topné kapaliny v expanzní nádrži ohřívače vody.

° Směs glykolu ve vodním ohřívacím systému měňte každé dva roky, protože časem ztrácí své
antikorozní a další vlastnosti.
° Zkontrolujte ohyby nebo zlomy v potrubí teplého vzduchu.

° Pokud je pod oknem instalován stěnový komín, zkontrolujte jeho správnou funkci.

Kuchyně
° Pravidelně vypouštějte a čistěte zadní část chladničky, nezapomeňte čistit ventilační mřížku. °
Zkontrolujte, zda je zástrčka teplotního senzoru nad lamelovou odpařovačkou uvnitř chladničky správně
na svém místě.

° Pryžový tmel na dveřích chladničky jednou ročně potřete mastekem a zkontrolujte, zda se v dilatačním
záhybu netrhají.
° Filtr na digestoři občas vyčistěte, abyste odstranili mastné usazeniny. Použijte horkou vodu a trochu
čisticího prostředku.
° K odvápnění sprchové hlavice a vodovodních filtrů použijte octovou vodu, ale pouze pokud jsou vyrobeny z kovu.
° Zkontrolujte bezpečnostní zařízení zapalování na všech plynových zařízeních - jakmile zhasne plamen, měl by se přívod
plynu automaticky vypnout po maximálně 60 sekundách.

° Ujistěte se, že je bezpečnostní senzor zapalování správně nastaven. Poznámka: Nehýbejte s ním!
Špička snímače by měla být 5 mm od hořáku. Hrdlo senzoru by nemělo být více než 3 mm od korun
plamene.
° Plynová kamna čistěte vlhkým hadříkem. Zajistěte, aby se dovnitř nedostala voda.

° Používejte buď standardní produkt pro domácnost, nebo speciální čistič nerezové oceli na
dřez. ° Zkontrolujte pevné usazení zámků a západek.

Zdroj vody
° Nádrž na pitnou vodu pravidelně vypláchněte čistou vodou.
° Vyčistěte těsnicí plochu nádrže a namažte vazelínou. Při opětovné výměně trubice opatrně zacházejte.
° Vodní systém pravidelně čistěte směsí vody a dezinfekčního prostředku.
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° Vyčistěte nádrž na odpadní vodu a zkontrolujte, zda je odpadní potrubí čisté a těsné. °
Zkontrolujte přívod vody - pokud je k dispozici.
° Zkontrolujte, zda vodovodní armatury fungují a nepropouštějí.

° Zkontrolujte, zda se čerpadlo zapne a funguje správně, když je zapnutý kohoutek (faucet). °
Zkontrolujte, zda nádrž vytéká a zda není těsná.

° Zkontrolujte těsnost výstupního potrubí pod vozidlem a ujistěte se, že je správně umístěno. Musí být
nakloněn tak, aby tok směrem dolů byl plynulý, aby se zabránilo riziku zablokování.
° Zkontrolujte, zda je indikátor výšky hladiny na svém místě a správně seřízený.
Dodávka plynu

° Pravidelně kontrolujte těsnost přípojek vysokotlakého potrubí a plynové láhve. Neměly by být žádné praskliny
nebo porézní skvrny.

° Vyměňte vysokotlaké potrubí nejpozději deset let po datu výroby. ° Kouřovod
musí být pevně spojen s topením a komínem. ° Na výfukovém potrubí by
neměly být žádné známky poškození.
° Zajistěte, aby ventilační otvory v podlaze pod plynovými lahvemi nebyly zakryty.

° Při zašroubování nebo vyšroubování vysokotlaké trubice použijte šroubovací pomůcku, aby nedošlo k
poškození nesprávným nástrojem.

° Vysokotlaké trubky připojte tak, aby nedošlo k jejich rozdrcení nebo poškození. °
Zkontrolujte a vyčistěte všechny plynové filtry, případně je vyměňte.
° Zkontrolujte všechny venkovní plynové zásuvky, které mohly být nainstalovány.

° Zkontrolujte termostatická bezpečnostní zařízení na všech plynových zařízeních - přívod plynu by měl
přestat proudit maximálně 60 sekund, jakmile plamen zhasne. A v práci nekuřte !!
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Praktické tipy - také pro táborníky

Nerezové dřezy lze očistit směsí octa a vysrážené křídy, otřít do sucha a vyleštit hadříkem. Vychází
jako nový!

SMÍŠENÝ
Provoz
Pokuty za chybějící plakety (samolepky) ve Francii

Od 1. ledna tohoto roku musí nákladní vozidla s maximální hmotností nad 3 500 kg
vylepovat nálepky na obou stranách kabiny a na pravé straně ocasu vozidla. Tyto
samolepky jsou 25x17cm a pokud vám chybí, bude vám uložena pokuta 135 €. Proti
tomuto opatření protestovalo několik organizací, včetně FFCC (Francie). NKC (Nizozemsko)
je proti zavedení těchto samolepek, protože jejich funkce není zdaleka jasná, jsou
neproveditelné a v rozporu s evropskými předpisy.
Na toto téma bylo upozorněno Evropskou komisí, Komise jej však dosud nekomentovala.
Zdroj: NKC (NL)
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Česká republika: Letos byla česká dálniční známka, která se dříve zobrazovala na čelním skle vozidla,
nahrazena elektronickou nálepkou. Lze zakoupit online www.edalnice.cz stejně jako od obvyklých
dodavatelů. Podrobnosti o nových sazbách byly uvedeny v našem březnovém vydání.
Česká e-vozidla, hybridní a vodíková vozidla jsou osvobozena od mýtného. Ale v případě
zahraničních vozidel je třeba podat žádost, po které bude rozhodnuto (či nikoli) o výjimce.
Zdroj: Freie Fahrt (Arbö-CCA)

Zdraví
Jak zacházet s podchlazením: hypotermie nastává, když teplota celého těla dramaticky
poklesne. Vede k rozrušení a třesu a může mít za následek ztrátu vědomí a je třeba zavolat
pohotovostní službu.

Dokud nepřijde pomoc, přesuňte osobu do suchého prostoru, který není příliš blízko ke zdroji tepla, a pomozte mu
postupně se zahřát.
První pomoc: Pokud je to možné, okamžitě svlékněte mokrý oděv a nahraďte jej suchým oděvem. Uvolněte
přiléhavé oblečení. Pokud se člověk třese, přikryjte ho přikrývkou nebo kabátem, ale ne láhev s horkou vodou špatné pro srdce!
Horký sladký nápoj (čaj) je dobrý, ale bez alkoholu.

Léky by nikdy neměly být zasílány poštou, protože jeho účinnost může být snížena změnami
teploty, zimou v zimě nebo teplem v létě, zejména pokud doručení trvá několik dní.

Zvědavá fakta / Životní prostředí / Kultura

SAE / Abu Dhabi - Mastaba byla vytvořena Christo a Jeanne-Claudeem v poušti Abu Dhabi
v letech 2012 až 2015. Jedná se o gigantickou scénu vyrobenou ze 440 000
různobarevných sudů, jejíž výroba trvala pouhých deset dní. Mastabu lze sledovat pouze z
vnějšku. Je to jediné trvalé rozsáhlé dílo umělců (i když nedokončené) a téměř se hodnotí
jako osmý zázrak nebo svět.
Vydra byla nominována jako německá „ Divoké zvíře 2021 ".
Tento velkolepý plavec však nemá rád plavání pod mosty, takže opouští řeku, vede přes
silnici a znovu se připojuje k řece na druhé straně mostu. Z tohoto důvodu chce Německá
nadace divokých zvířat stavět speciální můstky vydry. Vydra má asi 140 milionů vlasů!
Španělsko: V roce 1974 Salvador Dali (1904-1989) přeměnil divadlo ve svém rodném městě Figueres

(Katalánsko / Španělsko), které bylo zničeno během španělské občanské války, na muzeum.
„TheatreMuseum“ navrhuje online představení společně s virtuální návštěvou, která funguje jako počítačová
hra. Slavný umělec je pohřben v kryptě pod pódiem.

(salvador-dali.org)
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Kde je světově nejoblíbenější les? Podle Hashtags (fotografická platforma pro sociální média) si
Černý les (Německo) získává první místo před Amazonským lesem (Brazílie).

Mravenci / vosy / komáři - nevítaní hosté

Vosy: Položte 1 nebo 2 čajové lžičky mleté kávy na malý tepelně odolný talíř. Zapněte jej velmi
opatrně - vydá příjemnou aromatickou vůni kávy, ale vosy nemají rádi kouř. To funguje velmi dobře
venku, kde se kouř může snadno rozptýlit. (FICC to vyzkoušel - a funguje to).
Komáři: Smíchejte neutrální vinný ocet a vodu ve stejných částech, ponořte do směsi hadřík a
kousněte kousky. Svrbení zmizí.
Mravenci: Ocet je také užitečný k zastavení kolonie mravenců, která je nastavena na streamování přes
vaši markýzu. Smíchejte ocetový koncentrát nebo jiný neutrální ocet s vodou a nastříkejte jej kolem okna
nebo přes cestu kolonie. Absolutně to nenávidí a najdou jinou cestu.
Zdroj: DCC (D) Extract

Světový den volného času se bude slavit každý rok 16. dubna

VÝSTAVY
Finsko: Veletrh karavanů 21. až 23.01.2022, Helsinské
veletrhy karavanů 16. až 19. září 2021, Lahti Caravan
Show 22. až 24. dubna 2022, v Turku

Francie: 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 Freizeit,
Touristik & Garten 28. dubna až 2. května 2021, v Norimberku
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
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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