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Vážení přátelé,
tak jako každoročně, i letos vám na začátku roku předkládáme rekapitulaci roku 2012 a
zároveň aktuální informace o aktivitách IVV jak z domova, tak i ze zahraničí. Tyto ZPRÁVY
budou nově vycházet v elektronické podobě, touto formou budou rozšiřovány i pořadatelům
akcí IVV a dalším zájemcům z řad turistů, kteří plní nebo se zajímají o tyto aktivity. Zároveň
budou umístěny na našich webových stránkách a pořadatelům akcí mohou být zaslány i
v písemné podobě spolu s razítky IVV.

Vzpomínka na Františka Mosera
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 17. ledna 2013 zemřel ve
věku 79 let čelný představitel Klubu českých turistů, dlouholetý předseda
sekce IVV/IML, pan František Moser. Z výčtu jeho funkcí – místopředseda
KČT, předseda Rady Síně slávy, předseda oblasti Plzeňského kraje – a
z jeho obrovských aktivit, jejichž výčet by se na tuto stránku nevešel,
vyjímáme zapojení Klubu českých turistů do světové organizace IVV,
později i do evropské odnože této organizace – IVV Evropa. Ano, byl to
František Moser, který po několikaletém úsilí přivedl do České republiky
tuto soutěživou formu turistiky, která si získala mnoho příznivců z řad
členské základny našeho klubu. Pro svoje mimořádné organizační schopnosti byl zvolen
vicepresidentem IVV a tuto funkci vykonával v letech 1998 – 2007. Uspořádal několik zájezdů
na olympiády IVV a svou myšlenku uspořádat ji i u nás uskutečnil v roce 2005, kdy se pod
jeho vedením konala 9. olympiáda IVV v Plzni. Působením Františka Mosera ve vrcholné
funkci IVV a úspěšným uspořádáním světové olympiády v Plzni získal Klub českých turistů
uznání a stal se v tomto směru ve světě pojmem. Bude scházet spoustě zahraničních turistů,
mezi kterými byl znám svými GF (vedenými trasami) po celé naší vlasti. V poslední době, již
ve funkci čestného předsedy sekce IVV/IML, byl stále nápomocný svými letitými zkušenostmi
a cennými radami. Ve Františku Moserovi ztrácíme především dobrého kamaráda.
Františku, budeš nám scházet, nikdy nezapomeneme.
Poslední rozloučení s Františkem Moserem se uskutečnilo za přítomnosti velkého množství
smutečních hostů a přátel z řad turistů v sobotu 16. února při zádušní mši v kostele sv. Petra a
Pavla v Horažďovicích.

Poohlédnutí za rokem 2012
Bylo zorganizováno celkem 237 akcí, na kterých se plnily podmínky IVV. Pro pořadatele
těchto akcí bylo vydáno celkem 360 razítek IVV. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 60.731
turistů, z toho podmínky IVV plnilo 7.622 účastníků a 1.760 účastníků bylo ze zahraničí. Bylo
uděleno 647 splněných ocenění (odznaky a nášivky).
Pochody s největší účastí:
Putování za loštickým tvarůžkem – 2.593 účastníků
Novoroční výstup na Helfštýn
– 1.940
Třemošenská 50
– 1.871
K datu 31. 8. 2012 bylo pořadateli v ČR vyhlášeno 82 městských a příměstských tras IVV a 13
okruhových tras IVV.

Vydávání ocenění
V roce 2013 budou vydávána ocenění plnění aktivit IVV na těchto turistických akcích:
6. 4. – Za povidlovým koláčem (Benešov)
18. 5. – Smržické vandr (Smržice)
6. 7. – Putování za mistrem Janem (Rakovník)
7. 9. – Loučení s létem aneb za huzovským škopkem (Huzová)
16. 11. – Za posledním puchýřem (Humpolec)

Změna v plnění permanentních tras IVV
Z rozhodnutí sekce se od 1. 1. 2013 mohou akce u veškerých permanentních tras (MT, PMT,
RWW) v rámci ČR plnit čtvrtletně (průkazy akce, doposud 1x za pololetí). Tímto se
přizpůsobíme trendu již běžnému v jiných evropských státech. Pořadatelé těchto tras již byli o
všech náležitostech vyrozuměni.

Novelizované směrnice pro akce IVV
Úpravy vyplývají z přerozdělení kompetencí v sekci a drobných změn v plnění (viz.
permanentní trasy IVV). Nově např. rozsah působnosti členů sekce s odkazem na adresář. Po
schválení, předpoklad začátek dubna, budou novelizované směrnice umístěny na naše
webové stránky a rozeslány na sekretariáty jednotlivých oblastí. Připomínáme nutnost
respektování pravidel těchto směrnic jak pořadateli akcí IVV, tak i turisty, kteří se plněním
těchto aktivit zabývají.

Změna ve znaku IVV
Z informace, kterou jsme obdrželi z centrály IVV v Altöttingu, vyplývá, že znak IVV již nebude
nadále obsahovat symbol ®. Bližší vysvětlení k tomu neposkytli. Nový znak (viz. záhlaví těchto
Zpráv) bude umístěn na našich webových stránkách, kde si jej pořadatelé mohou pro své
potřeby stáhnout a nebo si jej můžete vyžádat na e-mailové adrese: wfried@seznam.cz.

13. Olympiáda IVV – Val Gardena
Termín konání 25. – 29. června se nezadržitelně blíží. Z dostupných informací víme, že by se
měly uskutečnit celkem 4 zájezdy: Divadlo Plzeň (kapacita je již naplněna), CK Hoška Tour
spolu s KČT Praha (Ing. Klára Zezulová), p. Novák z Horní Břízy (informace:
vetrnik.hb@seznam.cz) a p. Jelínek. Další účastníci se do místa konání přepraví vlastními
auty. Těšíme se na společnou účast ve slavnostním zahajovacím průvodu, kde v co největším
počtu zviditelníme náš klub a Českou republiku.

Informace ze zahraničí
Evropská odnož IVV, používající doposud zkratku EVV, se rozhodla změnit svůj název na
IVV–Evropa. Důvodem byla již stávající nepřehlednost v podobných názvech jiných
turistických sdružení (IVV, EVV, EWV, EVG aj.).
2. Europiáda se bude konat ve dnech 20. – 22. 6. 2014 v Marostice v Itálii.
14. Olympiáda IVV se bude konat ve dnech 26. – 29. 9. 2015 v Chengdu v Číně.
Děkujeme touto cestou všem aktivním pořadatelům akcí IVV za dobrou spolupráci a
všem jejich účastníkům za stále vyšší zájem o tento druh turistiky.
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