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_____________________________________________________________________
Vážení přátelé,
prostřednictvím našeho zpravodaje Vám opět předkládáme nové informace o současném
stavu v IVV a IML.

Soutěž 10 akcí IVV v ČR
V minulém čísle našich „Zpráv“ jste se dočetli, že tato oblíbená soutěž bude od 1. 1. 2017
obnovena. Pro 7. ročník 2017 až 2019 jsou na rok 2017 vybrány akce s těmito termíny:
28. 1.
25. 2.
10. - 12. 3.
5. - 7. 5.
20. 5.
3. - 4. 6.
24. 6.
8. - 15. 7.
12. - 14. 8.
23. - 24. 9.
20. - 22. 10.
16. - 19. 11.

Zmrzlé Hanák (kraj Olomoucký)
Šumperská zimní 50 (kraj Olomoucký)
Hornobřízský puchýř (kraj Plzeňský)
Májovým Chebskem (kraj Karlovarský)
Smržické vandr (kraj Olomoucký)
Po stopách Švandy dudáka (kraj Jihočeský)
Konické štrapáce (kraj Olomoucký)
Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský)
Skalní hrádky Labských pískovců (kraj Ústecký)
Jede Kudrna okolo Brna (kraj Jihomoravský)
Podzim pod Zelenou Horou (kraj Plzeňský)
Za posledním puchýřem – Bučovice (kraj Jihomoravský)

Prodej záznamníků bude zahájen na pochodu „Za posledním puchýřem 2016“.

Permanentní trasy IVV
Razítko IVV MT Kutná Hora – Město UNESCO je nově umístěno v Informačním centru na
Palackého náměstí v Kutné Hoře.

Změny v oceňování IVV
Z rozhodnutí sekce vejde od 1. 1. 2017 v platnost nový způsob oceňování v IVV. Ve vyšších
stupních, tzn. u kilometráže od 22 000 km již za každých absolvovaných 1 000 km a od
1 500 akcí vydávat ocenění již za každých splněných 50 akcí. U těchto ocenění se budou
vydávat pouze diplomy, s možností po nahlášení si tato ocenění vyzvednout i zpětně. Původní
ocenění formou odznaků a nášivek zůstává stejné.

Mezinárodní kalendáře 2017
Světový kalendář bude nadále vycházet pouze v elektronické podobě a bude zveřejněn v
anglické a německé verzi na adrese: www.ivv-web.org. Evropský kalendář v ceně 270,- Kč

vyjde opět v tištěné podobě. Tento kalendář si lze objednat na adrese: Werner Friedrich,
Boženy Němcové 11, 350 02 Cheb, nebo elektronickou cestou: wfried@seznam.cz ,
nejpozději do 20. 10. 2016.

Valná hromada IML
Valná hromada (VH) IML se letos konala ve
dnech 11. až 13. května v severovýchodní
Číně v
sedmimilionovém Dalianu.
Z 27
pořadatelů akcí IML se zúčastnilo 22.
Omluvili se pořadatelé z Dánska, Itálie, Nového
Zélandu a Švýcarska. Neomluvilo se Irsko.
Českou republiku zastupovali Jaroslav Šlechta
a Zdeněk Cabalka.
Hostem zasedání byl generální sekretář IVV
pan Raymond Claude.
Rozsáhlé podkladové materiály obdrželi
všichni účastníci předem. K projednání bylo
předloženo 24 dokumentů.
Delegáti byli informováni, že sídlo organizace bylo přeneseno z Nizozemí do Diekirchu
v Lucembursku, odkud pochází současný president IML Marc Muller.
Velká diskuze se rozvinula na téma „neúčast zástupce pořadatele na zasedání IML“.
Vedení IML předložilo návrh, aby země které se nezúčastní dvou po sobě následujících VH
byla uložena pokuta 300 euro. Při hlasování bylo 15 členů pro, návrh byl přijat.
To ale mnohým delegátům nestačilo s odůvodněním, že by takové země mohly svoji neúčast
kompenzovat pravidelně uhrazením sankce a VH se nadále nebudou na rozdíl od ostatních
zemí účastnit. M. Muller proto navrhl dát těmto zemím, které dostali červenou kartu, šanci
reagovat na příštím zasedání ve Švédsku. Zároveň bylo přijato rozhodnutí, že možné
vyloučení bude projednáno na VH ve Švédsku pokud se země nezúčastní VH po třetí za
sebou.
Byli jmenováni auditoři pro rok 2016 a 2017a to pan Gilles Gandrieau z Francie (vedoucí
auditor) a paní Tanja Flunger z Rakouska (junior auditor).
Dále bylo přijato rozhodnutí, že členské země převezmou přepravní náklady počínaje rokem
2017 za zasílání ocenění a vedení vypracuje způsob, jak se to bude provádět.
Rovněž velká diskuze vypukla kolem problému zda jsou potřební zástupci IML na
jednotlivých pochodech. Bylo přijato rozhodnutí, že delegáti IML na pochodech nebudou
zrušeni a alespoň jednou za dva roky bude kontrolována každá země.
Bylo přijato rozhodnutí: Aktualizace ústavy bude předložena na příští VH ve Švédsku 2018 k
podpisu.
Největší diskuze proběhla na téma zda bylo správné udělovat razítka do pasů pochodníků
při zrušení druhého dne pochodu vloni v Arenzanu. Zde nedošlo ke konsensu mezi vedením a
delegáty VH. Navíc bylo kritizováno, že razítko obdrželi i-ti, kteří měli jít 10 km a absolvovali
jen trasu v délce 5 km - tím byl porušen reglement IML. Rozhodnutí jak se bude v takových
případech postupovat bylo odloženo na příští jednání VH ve Švédsku 2018.
Rozpočet na rok 2017 nebyl připraven. Podle pres. M. Mullera je obtížné získat realistické
podklady v tuto chvíli (nemáme VH každý rok), ale rozpočet bude k dispozici členům do konce
roku. Rozhodnutí: Vedení bude připravovat a zpřístupňovat rozpočet roku 2017 do konce
letošního roku.
Zvýšení členského poplatku. Pres. M. Muller požádal VH, zda souhlasí s tím zvýšit členský
příspěvek z 250 eur na 350 eur. Návrh byl přijat.
Žádost San Antonia (USA). Pres. M. Muller obdržel dopis z Texasu a podotkl, že je třeba
použít formulář žádosti. Budou moci prezentovat svoji akci v roce 2018 ve Švédsku. Pokud
budou přijati za kandidáta, budou zkontrolováni o rok později aby mohli být přijati za člena
IML v Blankenberge v roce 2019. Rozhodnutí : San Antonio bude moci prezentovat svou akci
na
VH
ve
Švédsku
2018
po
přijetí
žádosti
na
formuláři.
Pres. M. Muller předložil návrh aby každá členská země mohla mít 2 pochody IML.

Hlasování: 3 členové hlasovali pro tento návrh. Návrh nebyl přijat.
Vedení obdrželo dotaz týkající se nošení uniforem.
Usnesení: Publikovat v brožuře, že pokud je to povoleno mohou chodci nosit uniformu,.
Příští VH se bude konat v dubnu 2018 ve švédském Borasu a pak v květnu 2019
v belgickém Blankenbergu.
IML & IVV Cups - 3 pochody IML zařazené do tohoto seriálu se budou konat:
v roce 2017 v Blankenbergu (Belgie), Vaase (Finsko) a v Brně.
V roce 2018 v Borasu (Švédsko), Diekirchu (Lucembursko), Seefeldu (Rakousko).

Pan Raymond Claude IVV hovořil o úspěšném vztahu s IVV.
Po ukončení zasedání jsme měli příležitost zúčastnit se dvoudenního pochodu IML,
jehož pořadatelem byla Dalian Walking Association. První den se zúčastnilo na 100 tisíc
pochodníků. Většina z nich šla pouze 10 km. Druhý den bylo účastníků o několik tisíc méně.
Nám ten pochod připomínal spíš oslavy 1. máje z dob minulých. Pochodníci kráčeli v tričkách
jednotlivých firem, s prapory a transparenty. Zkrátka jiný kraj, jiný mrav. Ze statistik vyplývá,
že jen málo místních jednotlivců plní podmínky IML . Přesto jsme se snažili propagovat i
brněnský pochod. K tomu nám sloužily barevné pozvánky jednak v angličtině, ale i v čínštině
což mělo příznivý ohlas.

J. Šlechta
Mnoho hezkých turistických zážitků
na našich podzimních akcích
přeje sekce IVV/IML
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