Přeloženo pro CC Šumperk

DOBRÉ VĚDĚT – ČERVEN 2022

Světový den kempování, který se nyní bude od roku 2022 slavit každoročně 29. června, byl
oficiálně zaregistrován organizací FICC u UNWTO.

Kempové kluby a asociace FICC jsou zvány, aby připomněly koníčky tolika lidí, kteří mají
rádi a zajímají se o kempování, život v přírodě a navazování přátelství přes hranice,
prostřednictvím speciálních akcí, jako jsou rallye, hry a sporty, přátelská setkání.
Tento zvláštní den má sjednotit mladé a staré, bohaté a chudé na celém světě a upozornit
na volný čas, který ztělesňuje odpočinek, zdravou pospolitost, relaxaci a také
zábava v jednoduchém životě.

1/12

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

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

Webová stránka FICC rally jehttps://rustravelforum.com/en/rally/

ainforally2022@rustravelforum.com
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92. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2022 od 28. září
do 7. října v ČÍNĚ

Vzhledem k probíhající pandemii a stále rostoucím omezením cestování v Číně,
S lítostí vám oznamujeme, že tato akce musela být zrušena

71. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE od 6.
do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO

S nadšením jsme se začali připravovat na příští ročník rally, krátce po skončení 70.
mezinárodní rally mládeže FICC v Coimbře/Portugalsko.
Příští ročník se bude konat o Velikonocích, tedy od 6. do 10. dubna 2023 v Nizozemsku.

Zveme všechny mladé lidi ve věku od 14 do 30 let, aby přišli a užili si s námi skvělý víkend,
kempovali a užívali si sportovního programu a her spolu s ostatními z celého světa.
Další informace nawww.youthrally2023.nl

Yoëlle van Driel – místopředsedkyně komise mládeže FICC

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

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY od 24. ČERVNA
do 3. ČERVENCE 2023 ve STASZOW/POLSKO

Oficiální webové stránky:www.pfcc.eu

Angličtina:http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf
německy:http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
Français:http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf
polština: http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf
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94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 v JIŽNÍ KOREA
Pořádá

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)
Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

Kempování/Caravanning/Autocaravaning
Plynové grily a grily potřebují řádnou kontrolu
Je důležité zkontrolovat, zda hadička nemá vlasové praskliny nebo nevykazuje známky zkáze. Pokud
tomu tak je, je třeba jej ihned vyměnit. Rovněž je třeba zkontrolovat regulátor tlaku, abyste se
ujistili, že v připojovacích ventilech nejsou žádné částice nebo cizí tělesa.
Plynové potrubí a regulátory tlaku by měly být vyměněny alespoň každých deset let.

Při kontrole připojení zajistěte potrubí spojující gril s plynovou lahví. Smíchejte stejné množství
vody a čisticího prostředku a otřete spoje hadic, poté otevřete ventil na plynové láhvi a pokud se
vytvoří vzduchové bubliny, víte, že někde uniká. Čištění grilu je nejlepší provádět s grilem na
nejvyšším stupni a zavřeným víkem, aby se nahromaděný tuk a mastnota spálily.

Bakterie Legionella (Legionářská nemoc)–potenciální nebezpečí pro táborníky – tak tady jsou
pár tipů, jak se této vážné a možná i smrtelné nemoci vyhnout.
° Jednou ročně velmi důkladně vyčistěte sprchovou hlavici vašeho karavanu/karavanu. °
Alespoň jednou týdně ohřejte ohřívač vody na 60°.

° Vyprázdněte nádrž na vodu, pokud jste karavan/karavan nepoužívali déle než týden.
° Nádrž a ohřívač vody naplňte alespoň jednou ročně a přidejte 50 ml kapalného chlóru na 100 l
vody. Pokud uděláte roztok koncentrovanějším, ucítíte zápach chlóru, který je obtížné odstranit.
Proveďte roztok kohoutky (kohoutky) a trubkami, propláchněte potrubí a nechte chlorovanou vodu
v systému 24 hodin. Poté celý systém vyprázdněte a důkladně vypláchněte.
° Chlór je nepoužitelný, pokud je nádrž velmi znečištěná – chlór dezinfikuje, ale není čisticím prostředkem.
Nejprve je tedy potřeba použít čisticí prostředek (saponát) a teprve poté dezinfikovat chlórem.

° Nedoplňujte nádrž na vodu pomocí hadičky na vodu, která je součástí dodávky, ale přineste a použijte
vlastní hadici, kterou uchováte v plastovém sáčku nebo kufříku. Tuto hadici používejte výhradně k plnění
nádrže na vodu a nezapomeňte ji pravidelně čistit. Před vložením do otvoru nádrže na vodu také nechte
hadici krátce vytéct ven. Pokud se hadice obtížně čistí, pak je určitě čas ji vyhodit a vyměnit.

° Pokud stávající hadici nelze odstranit z místa výdeje vody, měli byste hledat jiné místo odběru.
° Konce hadic a uzávěr nádrže pravidelně čistěte chlórem a poté je důkladně opláchněte. ° Nezapomeňte
vyčistit odvzdušňovací výstup v nádrži na vodu, tj. trubku, která je normálně blízko plnicího potrubí.
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Bakterie Legionella se ve studené vodě nemnoží. Pamatujte, že voda v plné nádrži na vodu obvykle
zůstává chladnější déle než v téměř prázdné nádrži. Pro úsporu hmotnosti je však lepší nejezdit s
absolutně plnou nádrží.
Zdroj: Kampeerauto NKC/NL

Kde letos získáte nejlevnější nabídky kempů?

Všechno je stále dražší – včetně kempování.
Podle studie ADAC zaplatí průměrná rodina v kempu 51,12 EUR v kempu v hlavních evropských
prázdninových destinacích. Pokud máte psa, vyjde vás to dráž zejména ve Slovinsku, Itálii a
Chorvatsku.
Náklady na kemping jsou nejvyšší ve Švýcarsku, následuje Chorvatsko, Itálie, Slovinsko, Španělsko, Velká
Británie, Rakousko, Dánsko, Nizozemsko, Francie, Německo a Švédsko. Švédsko je nejlepší hodnota, kde
musíte počítat s 37,41 € za 2 dospělé, 10leté dítě, pronájem hřiště, elektřinu (5 kWh), teplé sprchy a
pobytovou taxu.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Německo:56 % Němců se domnívá, že jsou lépe chráněni před covidem cestováním v rekreačním vozidle, než
když jede vlakem nebo letadlem.
Zdroj: Průzkum institutu pro výzkum trhu Insa-Consulere

Isabelladánskému výrobci stanů a markýz je 65 let. Nyní působí po celém světě a nabízí širokou
škálu kempinkových předmětů a vybavení.

Praktické tipy – i pro táborníky

Táborníci často berou své kočky s sebou na výlety.Stelivo pro kočkyje určen k nasávání vlhkosti,
zabránění nepříjemným pachům a neměl by vytvářet žádný prach při doplňování zásobníku. Výrobek
by neměl obsahovat žádné těžké kovy ani dýchatelná vlákna. Přečtěte si proto popis obsahu na
obalu.
I v karavanu nebo karavanu se občas vyskytnou problémy se zachycením malých částic ve vodním
systému. Vyhnout sepožitím těchto malých částicdržte čajové sítko pod tryskou vodovodního
kohoutku, abyste je zachytili.

SMÍŠENÝ
Provoz
Nový řidičský průkaz EU je na cestě.... Bude
platit pouhých 15 let
Typové schválení EU bylo upraveno z předpisů týkajících se těžkých nákladních vozidel (HGV) tak, aby se
vztahovalo na osobní vozidla. Od této chvíle musí být všechna nová vozidla vybavena asistenčními systémy.
° Systém blokování alkoholu (od 07.2024 pro všechna vozidla)
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° Záznamník údajů o nehodě/Blackbox/Záznamník údajů o událostech „DER“: (od 07.2024 pro všechny osobní automobily
včetně všech těžkých motorových vozidel od 02.2029)

° Varovný systém pro pokles koncentrace řidiče: (od 07.2026 pro všechna vozidla) °
Inteligentní přizpůsobení rychlosti „ISA“ : (od 07.2024 pro všechna vozidla)
° Upozornění na ospalost a pozornost řidiče „DDAW“ – Asistent pozornosti: od 07.2024 pro všechna vozidla °
Detekce couvání „RD“: od 07.2024 pro všechna vozidla
° Kybernetická bezpečnost: od 07.2024 pro všechna vozidla včetně karavanů do 3,5t

° Pokročilý systém nouzového brzdění se signálem nouzového zastavení „AEBS + ESS“ – City Safety,
systém nouzového brzdění pro chodce: (od 07.2024 pro všechny osobní a lehké nákladní a užitkové
vozy
° Vývoj systému nouzového brzdění: (od 07.2026 pro všechny osobní a lehké nákladní a užitkové
vozy)
° Lane Keep Assist „LKA“ – Lane Departure Avoidance „LDA“, Lane Departure Protection „LPD“: (od
07.2024 pro všechny osobní a lehké užitkové vozy)
Pro těžká motorová vozidla nad 3,5 t včetně karavanů
° Systém varování před kolizí pro chodce a cyklisty – Informační systém mrtvého úhlu pro detekci
jízdních kol „BSIS“: (od 07.2024 pro všechny osobní a lehké užitkové vozy)
° Asistent sledování mrtvého úhlu: (od 07.2024 pro všechna těžká motorová vozidla)
° Typové schválení EU povinné pro vozidla s automatickou převodovkou: (od 07.07.2024 pro všechna vozidla s automatickou převodovkou).

Zdroj: Federální dálniční úřad ASTRA

Zdraví

Krabice na vejceby měl být použit pouze jednou. Obtížně se čistí a kuřecí odpad na vaječných skořápkách se
může přilepit na lepenkovou nádobu, což umožňuje velmi rychlé šíření salmonely.

Voda v konvici atdby se neměla znovu ohřívat, protože po delším odstavení se ve vodě mohou
usazovat škodlivé zbytky materiálu konvice. Pokud je vaše konvice vyrobena z nerezové oceli,
mohou v ní být stopy niklu, které mohou u některých lidí vést k alergické reakci.
První pomoc při krvácení z nosu:V akutním případě předkloňte hlavu člověka. To způsobí pokles
krevního tlaku a zastavení krvácení. Nehýbejte hlavou dozadu (směrem k zadní části krku), protože
krev bude stékat jícnem a může způsobit zvracení.
Studený obklad na krk však může pomoci, protože způsobí reflexní akci, při které se krevní cévy v
nose stahují, což také pomáhá zastavit průtok krve. Pokud to nepomůže, štípejte nos na několik
minut.
Pokud po 20 minutách stále krvácí z nosu, vyhledejte lékařskou pomoc v případě vážného
zdravotního stavu.
Zajímavá fakta/životní prostředí/kultura

Thenejužší dům v Evropěje ve městě Bregenz/Rakousko. Fasáda domu na Kirchstrasse je široká
pouhých 57 cm.

Červená skvrna nebo skvrna na spodní straně zobáku šedé a jinérackůje považován za pomůcku
pro mladé ptáky. Klovou na toto konkrétní místo, aby ukázali, že mají hlad.
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Sloninemají více záhybů a vrásek než lidé, ale díky jejich silné kůži jsou viditelnější a zajišťují, že
sloní kůže zůstane volná a „pytel“!
Do 26. června 2022 muzeum Friedera Burdy v Baden-Badenu/Německo pořádá mimořádnou
výstavu „Wert und Wandel der Korallen“ (Cenný a proměnlivý korál). Margaret a Christine
Wertheimové pocházejí z Austrálie a upozorňují na ekologickou hrozbu pro korálové útesy tím, že
nabádají lidi, aby háčkovali vzory z tohoto barevného podmořského světa. Tisíce lidí po celém světě
s nimi spojily své síly, aby reprodukovaly háčkovanou verzi tohoto nejkřehčího oceánského
ekosystému.
Lipsko (D)je hostitelem aHudební festivalv červnu letošního roku, který je věnován zejména Bachovi,
Wagnerovi a Mendelssohnovi. Festival 2023 bude věnován skladateli Gustavu Mahlerovi.
Od roku 2024 má být v EU pouze jedna jednotná nabíječka pro telefony, tablety atd.

6. dubna - Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír 3. května Mezinárodní den svobody tisku
31. května - Světový den bez tabáku
3. června - Evropský den 7. června Světový den oceánů 8. června - Den
nejlepších přátel

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ
Caravan Club of Sweden (S)pořádá od 6. do 10. července Nordisk Camping Festival ve
Falunu. Akce se mohou zúčastnit táborníci, kteří jsou členy přidruženého klubu nebo federace
FICC.

Pro další informace prosím kontaktujte Caravan Club of Sweden e-mail:
kansli@carvanclub.
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TheDeutsche Camping Club eV. v únoru oceněn DCC Europa Prize 2022. Vítězi byly kempy v
Německu (Camping Resort Bodenmais) a Kesten Caravan and Motorhome Park, následované
Rakouskem (Camping Schlossberg Itter), Španělskem (Bonterra Resort) a Francií (Camping
Tréguer-Plage).
Prezident FICC Joao Alves Pereira přijal pozvání k účasti na Valném shromáždění
Confedercampeggio/Itáliev květnu. Viz foto níže s prezidentem Giovanni Grassi.

Prezident FICC Joao Alves Pereira se dále zúčastnil výročního zasedání ECF (European Caravan
Federation) v Lublani/Slovinsko

Prezident FICC Joao Alves Pereira a prezident ECF Hermann Pfaff
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Velikonoce 2022 strávili mladí táborníci krásný čas v Coimbře/Portugalsko. Akce se zúčastnilo
celkem 111 mladých lidí (52 z Portugalska, 49 z Velké Británie a 10 z Nizozemska).
35 bydlelo ve stanech, 9 v bungalovech a dva v karavanech.

Těžištěm jeho programu byly nové technologie a nové komunikační prostředky, ale také mnoho
zábavných her jako Hon na husu ve městě, tradiční Hry na koupališti, večerní diskotéka atd. atd.
Za úspěšnou rally patří náš dík organizačnímu výboru FCMP. Obrázky najdete
pod ‚juventude_fcmp' na Instagramu
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"KEMPOVÁNÍ V CHORVATSKÉ TURISTICE"

Je nová kniha napsaná ve spolupráci autorů a Záhřebské univerzity se zvláštním
zaměřením na kempingovou turistiku.
Zajímavá kniha jistě přispěje k tomu, že Chorvatsko bude ještě známější a populárnější jako
jedna z předních kempingových zemí v Evropě, a to jak na základě kvality kempů,
jedinečných přírodních krás, tak i přátelského přijetí chorvatských hostitelů.

VÝSTAVY
Rakousko:Camper Van Summit v Tirolsku od 29. září do 3. října v St. Martin Belgie:
Salon des vacances, v březnu 2023, v Bruselu Česká republika:Karavanování od 3.
do 6. listopadu 2022, v Brně Karavan plánovaný na listopad 2022, v Praze
Finsko:Caravan Finland od 22. do 25. září 2022, v Lahti Caravan
od 20. do 22. ledna 2023, v Helsinkách
Francie: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:Caravan Salon Düsseldorf od 26. srpna do 4. září 2022 Caravan
Bremen od 4. do 6. listopadu 2022, v Brémách
Velká Británie:Norfolk Motorhome & Campervan Show od 22. do 24. července 2022, v Norwich
NEC od 18. do 23. října 2022, v Birminghamu
Maďarsko: Caravan Salon v únoru 2023 v Budapešti
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Itálie:Il Salone del camper od 10. do 18. září 2022 v Parmě Holandsko:Kampeer en
Caravan Jaarbeurs od 16. do 24. října 2022 v Utrechtu Portugalsko:Nauticampo v
říjnu 2022 v Lisabonu
Švédsko:Scandinavian Caravan Show (Elmia)od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu
Švýcarsko:Suisse Caravan Salon od 28. října do 1. listopadu 2022 v Bernu USA:RV Show
plánovaná na leden 2023, v Pittsburghu Boston RV & Camping Expo plánovaná na leden
2023, v Bostonu
Změna vyhrazena

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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