Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

DOBRÉ VĚDĚT – ÚNOR 2022
ULOŽIT DATUM
Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a
Karavanování
ve VERRIERES-LE-BUISSON/Paříž – Francie
se bude konat od 26. do 28. října 2022
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Program:
14. dubna Příjezd účastníků – Exkurze do ruin Conimbriga – Setkání delegátů
Komise mládeže – Přehlídka národů a zahajovací ceremoniál – diskotéka 15.
dubna Exkurze – Tradiční hry a kvíz – Disco

16. dubna Hledání pokladu, exkurze do: Univerzita Coimbra – královský palác, kaple sv.
Michala, barokní knihovna, Jesus College, věž – diskotéka
17. dubna Sportovní soutěže – fotbal/volejbal – tradiční hry – Valná hromada komise
mládeže, Slavnostní zakončení – Mistrovská třída – Diskotéka
18. dubna : Sport na řece Mondega (kajakování) – účastníci odjíždějí.

91. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 29. července do 7. srpna 2022 v
MOSKVA, RUSKO
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Registrace na 91. ročník Mezinárodního festivalu
karavaningu a autoturistiky FICC Rally 2022
Olympijský areál Lužniki v Moskvě bude hostit 91Svatý Mezinárodní festival karavaningu a
autoturistiky FICC Rally 2022, nejprestižnější autoturistická událost na světě, se koná od 29.
července do 7. srpna 2022. Registrace na festival je již otevřena na oficiální webové stránky .

91. mezinárodní rallye FICC 2022 oficiálně zahájí přehlídka účastníků festivalu v Lužnikách.
Během deseti dnů proběhnou mistrovské kurzy, degustace, interaktivní a zábavné show,
prezentace kempů a nových autoturistických tras v Rusku a mnoho dalšího. Hosté se
budou moci zúčastnit 'Cestování!' Russian Tourism Forum, které se bude konat ve dnech 4.
– 7. srpna 2022 v All-Russian Exhibition Center (VDNKh) v Moskvě. Fórum představí
autoturistické trasy a odpočívadla, které byly speciálně připraveny pro cestování po Rusku.
Pro účastníky a hosty festivalu budou organizovány také okružní jízdy po Moskvě.
Podrobný program prohlídky bude zveřejněn na oficiálních stránkách koncem března.
Webová stránka FICC Rally je https://rustravelforum.com/en/rally/
a neformálně2022@rustravelforum.com

Zde najdete všechny potřebné informace a jsou aktualizovány každý měsíc.
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92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 28. září
do 7. října v ČÍNĚ

Vzhledem k pokračující pandemii a zvýšeným omezením pro cestující přijíždějící do
Číny se organizátoři, 21RV, po dohodě s FICC rozhodli odložit
tuto Rally prozatím.
Jedno z malých životních překvapení: Kysané zelí nepochází z Německa, jak by se mohlo zdát, ale
z Číny, kde lidé jedli toto chutné a zdravé jídlo již v roce 3C př. n. l. Zelí bylo fermentováno v
rýžovém víně, což ho odlišuje od rafinovanějších kapustových pokrmů, které se objevily.
v roce 16C Bavorsko (D).

MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE

od 6. do 10. dubna 2023 v

HOLANDSKO

Kde: Kemp NTKC „Het Groene Hart“ (Zelené srdce) v Hazerswoude Adresa:
Voorweg 81
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Tento kemp je zaměřen především na táborníky ve stanech a pojme více než 400 účastníků.
Má také místa pro karavany.
Registrační poplatek (od roku 2021) je 65 EUR na osobu (velikonoční jídlo, jeden výlet, diskotéka v ceně).

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. ČERVNA do 3. ČERVENCE

ve STASZOW/POLSKU

Zvláštní okolnosti vedly k přesunu místa rally z Kozienic do Staszowa.
Tato změna však bude předložena Valnému shromáždění FICC 2022 ke schválení.
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Oficiální webové stránky: www.pfcc.eu

Angličtina: http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf
Němec: http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
Francouzština: http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf
polština: http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf

94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 v JIŽNÍ KOREA
Pořádá

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)
Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“
Yeoncheon City Jeongok-ri (prehistorické místo Gyeonggi-do) je 116 km od mezinárodního letiště
Incheon a 85 km od mezinárodního letiště Gompo.

Mezi památky, které stojí za návštěvu v této oblasti, patří Lmjingak (40 km), pevnost Horogoru v
Yeoncheonu (23 km), Herb Village (13 km), vodopády Jaein (13 km) a Yeoncheon První tunel agrese (20
km).

Ueoncheon se nachází v severní části Soulu, v blízkosti krásných řek Imjin a Hantan. Je to místo
světového dědictví UNESCO, které se může pochlubit řadou výjimečných geologických a přírodních
prvků včetně hor, řek, lesů a obrovské plochy (676 km čtverečních) otevřené krajiny, která se hodí zvláště
pro kempování/karavaning/karavaningové závody. Yeoncheon není daleko od hranic se Severní Koreou
(známé jako DMZ), díky čemuž je Rally FICC historickou událostí, která svým způsobem přispívá k
harmonii a světovému míru.
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Kempování/Caravanning/Autocaravaning
Pokud uvažujete o pořízení karavanu nebo karavanu...
. . . zde je pět tipů, které stojí za to zvážit, než se do toho pustíte

1. Nejprve si pronajměte karavan, než investujete spoustu peněz do nákupu vlastního.

2. Pokud podnikáte velkou cestu do zahraničí, kupte si opravdu malý, jednoduchý karavan a svůj
velký, pohodlný nechte doma.

3. Pokud máte hodně peněz na utrácení, měli byste zvážit pořízení většího a lepšího tažného
vozidla, se kterým bude jízda s vaším karavanem mnohem příjemnější.
4. Zúčastněte se některého z řidičských kurzů svého klubu a naučte se, jak lépe a jistěji řídit
svůj outfit.
5. Karavan snadno odtáhnete s karavanem nebo karavanem. Tato kombinace je ideální pro
mnoho výletů v závislosti na vaší destinaci.
Zdroj: De Caravan (21. dubna – NCC/NL)

Měli byste si přesto koupit dieselové auto na tažení karavanu?

Mnozí z vás si kladou otázku, jaká bude budoucnost tohoto paliva, které je stále hojně využívané
karavanisty.
Mnoho z vás také zajímá, jaká bude budoucnost tohoto paliva, které je stále hojně využívané
karavanisty.
Nejsou na tažení karavanu právě dieselové motory? Za stejnou kubaturu a srovnání s benzínem
tamtéžjenelze srovnávat, protože vlastnosti proudění nafty při nízkých rychlostech snižují spotřebu
paliva, protože k tažení přívěsu nebo k zajištění dostatečného výkonu k předjíždění nepotřebujete
„zařazovat otáčky“.
Nejnovější testy hybridních vozidel toto přesvědčení posílily: nafta je účinnější, o čemž jistě svědčí i
fakt, že většina užitkových vozů je stále poháněna naftou.
V posledních letech došlo k mnoha „naháněním nafty“, protože lidé o těchto možnostech
diskutovali a zpochybňovali je. Rozhodující jsou nakonec otázky, zda jsou jemné částice v naftě
toxické pro člověka a zda je emise CO2 nafty lepší než u benzínu.
A bez viny nejsou ani hybridní a elektrické pohonné systémy (nulové emise): stále je třeba brát v
úvahu různé „ekologické“ výhody a nevýhody, jako je recyklace baterií, těžba surovin nebo
dodatečná hmotnost, kterou tyto technologie s sebou nesou.
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Jakou možnost mají nyní karavanisté, pokud chtějí chránit jak životní prostředí, tak zdraví lidí?
Zdroj: Le Monde du Plein Air (ACCAW (B)

Problémy s používáním elektromobilu jako tažného vozidla jsou dobře zdokumentovány: počáteční finanční
náklady (pořizovací cena), omezený dojezd, chybějící infrastruktura (nabíjecí stanice), tažná kapacita (méně
než 2000 kg).

Největší problém je nabíjení. Nabíjecí stanici nelze použít s karavanem nebo přívěsem v závěsu. A
nutnost odpojovat a hledat pro karavan parkovací místo pokaždé, než vůbec začnete nabíjet, je
skutečně únavné.
V zásadě jsou potřeba nabíjecí stanice, které pojmou oblečení, dodávky a nákladní auta, než lidé
vůbec začnou řešit, jak se dostat na pobřeží nebo do hor v etapách 250 km.
E-mobilita a karavaning musí být ještě řádně vyřešeny a promyšleny, i když teoreticky neexistuje
důvod, proč by to již nemělo být možné. Chce to ale plánování, čas a trpělivost.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans (výtahy)

Holandsko:17 % všech táborníků, kteří si v letech 2020 a 2021 koupili karavan, by tak neučinilo,
kdyby nedošlo k pandemii.
Zdroj: Kampeerauto NKC ('NL)

Praktické tipy – i pro táborníky
Sůl lze užitečně použít naucpané odpadní potrubí. Nalijte několik lžic do zásuvného otvoru
(kuchyň/koupelna) a asi za hodinu přidejte horkou vodu.

Ve skutečnosti existujíkaravany s myčkou nádobíNyní a pokud chcete své příbory rozzářit,
přidejte do košíku na příbory proužek alobalu. Lesklá strana musí směřovat ven. Klikněte na svůj
běžný mycí program a vaše příbory budou vypadat jako nové.

SMÍŠENÝ
Provoz
Paříž plánujeo investici přibližně 250 milionů eur do cyklistické infrastruktury do roku 2026.
Projekty zahrnují 180 km nových cyklostezek, parkovací plochy pro kola a zóny zklidnění dopravy v
centru města.
Zimní pneumatiky jsou ve Francii povinné

Od 1. listopadu 2021 musí být všechny osobní automobily, užitkové vozy a karavany při cestování v
jakékoli horské oblasti země (Alpy, masiv) vybaveny buď 4 zimními pneumatikami, nebo mít na sobě
látkové nebo kovové sněhové řetězy pro alespoň dvě hnací kola vozidla. Střed, Jura, Pyreneje, Vogézy a
Korsika). Toto rozhodnutí platí do 31. března.
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Jak byste měli skladovat baterii elektrokola? Extrémním teplotám je třeba se za každou cenu vyhnout.
Nadměrné teplo může poškodit baterii a mrazivý chlad může způsobit ztrátu kapacity. V ideálním případě by
baterie měly být skladovány na suchém místě mezi 10 °C a 20 °C.

Baterie by se v létě neměly nechávat dlouho na přímém slunci a v zimě by se neměly „zapomínat“
venku v mrazu.
V praxi: Pokud teplota v zimě klesne pod nulu, doporučuje se skladovat a nabíjet baterii při
pokojové teplotě. Na kolo by se měl nasadit jen krátce před dalším vyjetím. Pokud elektrokolo
nepoužíváte v zimních měsících, uchovávejte baterii na suchém místě (60% sucho) při mírné teplotě.
Pravidelně kontrolujte úroveň nabití a v případě potřeby dobijte, aby nedošlo k hlubokému vybití.
Slovinsko: Všechny dálniční známky jsou nyní digitálnía nálepky již nejsou platné.
Cena a platnost (roční 14měsíční dálniční známka) zůstávají nezměněny.

Rakouskopředstavil adopravní klima passříjna 2021 s platností pro celou republiku. Opravňuje
držitele cestovat ve veřejné dopravě kdekoli v zemi po dobu jednoho roku, a tím chránit životní
prostředí.
Zdroj: Freie Fahrt‚ Arbö-A)

Zdraví

Když stojíte rovně, anhlava dospěléhováží šest kilo. Pokud se tělo ohne o 15 stupňů, zatíží to krční
svaly tak, že se cítí jako třináct kilo. Ale krk nemá jinou možnost, než to snést!
Podle finských vědců od pátého měsíce těhotenstvímiminka v dělozejsou si vědomi hudby, kterou
jejich matka poslouchá, a ukládají si ji do paměti. Dětský mozek nejlépe uchovává melodické
melodie.
Dne 4. ledna 2022 zavedlo nařízení EU nové pokyny, které zakazují používání mnohabarvy na
tetování a permanentní make-up.Mnoho z těchto látek, které mohou způsobit rakovinu a alergie,
a chemikálií, které dráždí oči a pokožku, již není povoleno používat.

Podivná fakta/životní prostředí/kultura

Pod ledovcem Denman v Antarktidě se nachází 3 500 m hluboká rokle nebo trhlina (pod
hladinou moře), která jenejhlubší bod na zemi. Jen hluboké oceánské příkopy jsou hlubší.

Theumělec Marel Dzamavyzdobila stanice metra Bedford a Driggs Avenue v čtvrť
Williamsburg v New Yorkuse čtyřmi krásnými mozaikami s názvem „Neméně než všechno se
spojuje“ (2021).
Nejbláznivější závod na světě.Takzvaný Barkley Marathon je závod konaný v národním parku
Frozen Head State v americkém státě Tennessee, kde se jen zřídka vyskytuje nějaký závodník, který
trať dokončí. To byl záměr Garyho Cantrella, který to nastavil na prvním místě: špatné
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počasí a nahromaděné vertikální stoupání, které se rovná dvojnásobnému výstupu a sestupu na
Everest. Trať má 160 km a každý extrémní běžec, který ji absolvuje za 60 hodin, je hrdina. Pravidla
jsou šílená. Vstupní požadavky pro registraci jsou přísně střeženým tajemstvím. Běžci, jejichž
přihláška bude přijata, obdrží „kondolenční dopis“!
Má slunce roční období?
Slunce má rytmy nebo cykly, které jsou podobné letnímu a zimnímu období na Zemi.
Intenzita slunečních bouří narůstá po dobu jedenácti měsíců, po kterých následuje jedenáct „chladnějších“ měsíců,
které registrují 1 milion stupňů Celsia!

Malýkřeček evropskýEvropský soudní dvůr posílil status ohrožených druhů. Jeho stanoviště nesmí
být poškozeno nebo zničeno.
Nejvyšší muzeum horských motocyklů v EvropěTOP byl znovu otevřen v Gurglu (Tirol). Na
ploše 4500 m2 je vystaveno 450 motocyklů (od roku 1885 do současnosti).

Belgie: Od 25. února do 30. června 2022 se v Bruselu (Brusel Expo) uskuteční výstava „Le Petit
Prince parmi les Hommes/De Kleine Prins tussen de Mensen).
Výstavu pořádá Tempora ve spolupráci s Nadací Antoina de Saint Exupéryho. Rezervace
přes info@expo-petitprince.com

4. února: Mezinárodní den lidského bratrství 13. února: Světový den rozhlasu 21.
února: Mezinárodní den mateřského jazyka
„Andělíček“ - Vzkaz pro duši: umíš-li létat, nezakopneš!

NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ
Německé sdružení obchodu s karavany (DCHV) uděluje ocenění dodavatele a partnerství LUPO
zasloužilým partnerům působícím v oboru. V roce 2021 získala ocenění za výrobu společnost
MORELO Reisemobil GmbH. Truma Gerätetechnik GmbH & Co KG získala ocenění v kategorii
Dodavatel za vynikající služby zákazníkům.
Zdroj:Kempování (DCC-D)

NCT (Nordisk Camping Festival)organizovanéKaravan klub Švédskase bude konat od 6. do 10.
července 2022 ve Falunu/Švédsko.

UNWTO: Během mezinárodního veletrhu cestovního ruchu FITUR zvolila Rada přidružených členů
předsedu a místopředsedy na období 2022-2025.
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Předseda: AEHM – ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID (Evropa), zastoupená paní Mar de Miguel, výkonná zástupkyně

Prezident
První místopředseda: CAT – CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO (Amerika) – zastoupená panem Gustavo Hani, prezidentem
Druhý místopředseda: CHAMELEON STRATEGIES (Východní Asie a Tichomoří) – zastoupený panem Jensem Thraenhartem, CEO

Rada přidružených členů je reprezentativním orgánem více než 500 přidružených členů UNWTO.
Mezi její funkce patří poskytování doporučení a návrhů generálnímu tajemníkovi k přípravě
pracovního programu pro přidružené členy a na jakékoli otázky týkající se přidruženého členství. Po
schválení nového právního rámce přidružených členů na 24. valném shromáždění UNWTO, který
prohloubil výsady přidružených členů, bude rada vyzvána, aby usilovala o posílení role
přidružených členů v rámci organizace a posílení partnerství mezi cestovními kancelářemi.
soukromý sektor a členské státy UNWTO.

Prostor expozice

CAMPING S FICC
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je kanál YouTube, kde můžete komunikovat nejen se členy FICC, ale se všemi táborníky po
celém světě a sdílet jejich tipy, zkušenosti a vzpomínky na kempování, než se vydáte na
výlet, a dokonce i když jste pryč. To umožňuje každému získat maximální potěšení z tohoto
typu outdoorové turistiky.
Cestování, poznávání širého světa, každé ráno se probouzet na jiném místě... Ať už
cestujete sami nebo ve skupině, výlet ve vašem karavanu je vždy dobrodružství. Ale aby
toto dobrodružství neskončilo katastrofou, FICC doporučuje podívat se na video „Desatero
osvědčených postupů před odjezdem“, které natočila komise FICC pro motorové karavany.
"Camping with FICC" je přístupný přes následující odkaz:
https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q
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Elektronická kniha FICC

TheWeb Camping Card Internationalbyla v říjnu loňského roku zcela aktualizována o nové
funkce a uživatelsky přívětivé pokyny a popisy výhod dostupných uživatelům CCI.

Pro získání přístupu k podrobným informacím se uživatel/kempář musí zaregistrovat na webové
stránce www.campingcardinternational.com, ačkoli všechny výhody spojené s CCI jsou zřejmé i bez
registrace.
Jakmile se uživatelé/kempaři zaregistrují a prokážou, že mají platnou CCI, mají přístup k elektronické
knize CCI se seznamem všech slev podle zemí a konkrétními turistickými informacemi, které zajistí, že si
dovolenou v kempu užijí naplno.

Jako registrovaný uživatel zadejte svůj e-mail/heslo a vyberte zemi podle svého výběru, abyste si
mohli stáhnout e-knihu jako soubor pdf (dostupný pouze v angličtině).
V Apple Store a Google Play také najdete aplikaci CCI, která se snáze používá na vašem mobilním
zařízení.
FICC a váš tým CCI vám přejí nádhernou odpočinkovou dovolenou v kempu!

VÝSTAVY
Rakousko:Ferienmesse (Prázdninová výstava) Wien od 7. do 9. května 2022 ve
Vídni Belgie:Salon des vacances odložen do března 2023, v Bruselu Travel Expo
od 9. do 13. března 2022, v Gentu

Finsko:Turun Caravan Show od 22. do 24. dubna 2022 v Turku Francie:
Salon Mondial du Tourisme od 9. do 13. března 2022 v Paříži
Salon des véhicules de loisirs od 24. září do 2. října 2022, v Paříži-Le Bourget SETT od 8.
do 10. listopadu 2022, v Montpellier
Německo:Reise + Camping od 16. do 20. února 2022, v Essen Freizeit,
Touristik & Garten od 28. dubna do 2. května 2022, v Norimberku
Velká Británie:NEC Motorhome & Caravan Show, 22. až 27. února, v Birminghamu
Itálie:Il Salone del camper od 10. do 18. září 2022 v Parmě Holandsko:
Portugalsko:

Španělsko: Caravaning y Camper del Levante od 6. do 9. května 2022, v Torre Pacheco, Murcia
FITUR od 19. do 23. května 2022, v Madridu

Švédsko:Scandinavian Caravan Show (Elmia)od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu
Švýcarsko:Autosalon v Ženevě od 19. do 27. února 2022, v Ženevě (ZRUŠENO) Suisse
Caravan Salon od 28. října do 1. listopadu 2022, v Bernu

(Díky pandemii není zaručeno, že se výše uvedené výstavy a veletrhy uskuteční v inzerovaných
termínech)
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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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