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Vážení přátelé,

prostřednictvím tohoto čísla našeho zpravodaje si připomeneme hlavní události roku 2018 a
zároveň Vám předkládáme aktuální informace z domova i zahraničí.

Informace z jednání valné hromady IML

Zasedání IML se uskutečnilo ve městě Borås  ve dnech 26. - 27. 4. 2018 s následnou účastí
na  42. ročníku  pochodu "Linnémarschen" ve dnech 28. a 29. 4. 2018.
Borås - město se 110 tisíci obyvateli  se nachází v jihozápadním Švédsku, přibližně 60 km
východně od Göteborgu a je někdy označováno jako textilní centrum Švédska.
Valná hromada proběhla v budově Textilního a módního centra, což  je přední vědecký park
Evropy pro textil a módu.
KČT  na  konferenci  zastupovali  Michael  Stanovský  a  Jaroslav  Šlechta.  Konference  se
zúčastnili zástupci všech 28 pořadatelů pochodů IML.
Na programu bylo celkem k projednání 21 bodů. Projednány byly finanční zprávy za roky 2016
a 2017 a návrh  rozpočtu pro rok 2018. Účastníci byli seznámeni s uchováváním osobních dat
(GDPR). 
Ve  stanovách  došlo  ke  změnám:  Přepravní  náklady  (poštovné)  nově   hradí  členská
organizace. Pokud se členská organizace nezúčastní dvou po sobě jdoucích konferencí, bude
sankcionována pokutou, při třetí neúčasti bude vyloučena.
V ústavě byly změněny body: Přijímání nových  členů ze zemí s velkou rozlohou, kde už jeden
pořadatel je, musí pro přijetí kromě stávajících členů IML hlasovat pro i  stávající pořadatel z
této země – má právo veta.

Pokud má země 2 a více pochodů, má pouze 2 hlasy při volbách.  Pro určení věku chodců
platí nově celý rok (nikoliv den a měsíc narození) v němž tohoto věku dosáhnou (10 a 70 let).  
Pro skupiny dětí do 10 let s vedoucím starším 18 let  jdoucí trasu 10 km  platí, že  vedoucí
získá také razítko za skupinu max. 8 dětí, 2 vedoucí -  skupina 9 -16 dětí, 3 vedoucí - skupina
17- 24 dětí . Rodič doprovázející dítě do 10 let má též nárok na razítko za absolvování trasy



10 km. Dále bylo rozhodnuto, že v případech, kdy organizátoři nebo úřady zruší pochod IML
den před jeho zahájením, mají chodci IML nárok na razítko. 
Další  informace:  Na  návrh  Finů  se  nadále  budou  udělovat  pouze  zlaté  spony  European
walker,  Pan-Pacific  walker  a  Global  walker.  Nošení  účastnických  medailí  na  vojenských
uniformách je věcí příslušné armády.
Za kandidáty byli  přijati  pořadatelé pochodů: Marbella (Španělsko) 4 - denní,  San Antonio,
Texas (USA) 3 – denní. 
Pořadatelé   valných  hromad:  2019  Blankenberge  (Belgie),  2020  Verdal  (Norsko),  2021
Arligton (USA),  pro rok 2022 bylo vyzváno k uspořádání Brno (potvrzeno by mělo být na
valné hromadě příští rok),  2023 Yogyakarta (Indonésie).  
IML & IVV Cup 2019:  Wellingborough (Anglie),  Diekirch (Lucembursko),  Fulda (Německo),
2020: Bern-Belp (Švýcarsko), Verdal (Norsko), Canberra (Austrálie).
Konference probíhala korektně, i když některá vystoupení delegátů byla velmi emociální.
Všichni účastníci konference byli přijati na radnici starostou a vedením města. 

Jaroslav Šlechta

4. Europiáda a světový kongres členských zemí IVV

Kongres i s doprovodným programem se uskutečnil ve dnech 19. - 27. 5. 2018 v Mazara del
Vallo a Castelvetrano di Selinunte v Itálii  na Sicílii   za účasti 55 delegátů z registrovaných
členských států z celého světa. Českou republiku a Klub českých turistů zastupovali 2 delegáti
ze tří možných, a to předseda sekce IVV/IML Werner Friedrich a místopředseda sekce Zdeněk
Němec.
Pro delegáty kongresu byl připraven následující program.
Světový kongres členských zemí IVV.
50. výročí založení světové organizace IVV.
4. Europiáda IVV.
Delegáti byli ubytováni v Mazara del Vallo v hotelu Mahara, odkud byli přepravováni do míst
konání akcí autobusy. Naši delegáti si z úsporných důvodů zajistili levnější ubytování v Noto a
Marinella di Selunte, odkud se do míst konání akcí přepravovali vlastním vozidlem.
Samotný kongres se uskutečnil 21. 5. 2018 v Mazara del Vallo v místním divadle Garibaldi.

Z programu kongresu vyjímám:
Kongresu předcházelo představení projektu „IVV Digitál“ německou firmou HIT.
Pilotním projektem této akce bude zveřejnění německé databáze akcí a činnosti s rozjezdem v
prosinci 2018, zatím v německé a anglické verzi. Podle zájmu se budou přidávat další členské
země IVV s tím, že kromě německé a anglické verze budou údaje postupně zveřejňovány i v
dalších verzích, např. francouzské, španělské aj.
Kongres zahájil a delegáty přivítal prezident FIASP Alberto Guidi a prezident IVV Giuseppe
Colantonio (Itálie).
Delegáti uctili minutou ticha památku členů IVV, kteří nás v nedávné době navždy opustili.
Následně přednesli své zprávy prezident IVV Giuseppe Colantonio a viceprezidenti Raymond
Claud, Graham Fawcett a hlavního pokladník IVV Walter Motz.



Ze zprávy R. Clauda: 
Pokračuje dobrá spolupráce s další světovou organizací IML započatá v roce 2015. Úspěšně
pokračuje společná soutěž IVV & IML Cup.  
Ze zprávy G. Fawcetta:
Program nového elektronického kalendáře IVV je v činnosti. Neosvědčila se však navrhovaná
excelová tabulka pro vkládání jednotlivých údajů turistických akcí. Např. pro start  mohl být
zadán pouze jeden údaj, což nebylo možné realizovat u vícedenních akcí, které by se musely
rozdělit do tabulky na jednodenní akce. Zbytečně složité a komplikované, takže vše zůstane u
klasického zasílání (Word, PDF).
Kongres pokračoval zprávami zástupců IVV Evropa, IVV Asie a IVV Amerika, kteří informovali
přítomné o činnosti jednotlivých územních celků za dvouleté období od minulého kongresu.
Ze zprávy prezidenta IVV Asie Mitsumasa Miyashita (Japonsko):
Prezident Miyashita přišel s myšlenkou a návrhem na propagaci činnosti IVV, tzv. lidového
sportu pro všechny, mezi rozvojové země světa s následným postupným začleněním těchto
zemí do naší organizace IVV.
Volba pořadatele světového kongresu IVV 2020: Přihlášeni dva kandidáti, Belgie a USA.
Tajnou volbou bylo rozhodnuto,  že pořadatelem bude Belgie v termínu 6.  -  10.  5.  2020 v
Ostende.
Volba pořadatele světové olympiády IVV 2021: Přihlášeni dva kandidáti, USA a Jižní Korea.
Další, 17. světová olympiáda IVV se bude konat v termínu 27. - 31. 10. 2021 v Jižní Korei v
Soulu.
Další  částí  programu  byly  oslavy  50.  výročí  založení  IVV.  Setkání  s  bohatým  kulturním
programem se uskutečnilo 22. 5. 2018 v Mazara del Vallo v reprezentační místnosti místní
radnice  za  účasti  prezídia  IVV,  delegátů  IVV,  starosty  a  místostarostů  města  a  dalších
významných hostů.

Ve středu 23. 5. dopoledne se uskutečnil  jak pro delegáty,  tak již  i  pro příchozí účastníky
Europiády tradiční „Prezidentský pochod“ se startem a cílem v hotelu Mahara. Účastníci si
mohli vybrat z tras 5 – 12 – 21 km.
Ve  večerních  hodinách  pokračoval  program  slavnostním  zahájením  4.  Europiády  IVV
průvodem městem  v zastoupení  všemi zúčastněnými členskými státy.  Cílem průvodu bylo
historické náměstí, kde proběhl hlavní ceremoniál.



Samotný program Europiády probíhal ve dnech 24. - 26. 5. se startem a cílem v přímořském
letovisku Paradis Beach v Marinella / Castelvetrano di Selinunte. Účastníkům byli nabídnuty
trasy od 5 km do 42 km, takže si každý přišel na své. 
Slavnostní závěrečný ceremoniál se uskutečnil  v pátek 25. 5. večer v nádherné atmosféře
archeologického parku v Selinunte.
Českou republiku reprezentovalo 47 turistů za všech koutů naší vlasti, kteří pro účast využili
služeb pana Jelínka a pana Našince, další se do místa konání dopravili vlastními vozidly.

Werner Friedrich

„Kudrna“ 2018 je minulostí

O víkendu 29. a 30. září se uskutečnil v Brně 49. ročník  pochodu Jede Kudrna okolo Brna,
který je součástí světové ligy pochodů. Nad pochodem převzal záštitu primátor města Brna
pan ing. Petr Vokřál. Pochod byl pořádán za podpory městské části Brno Bystrc, ústředí KČT
a KČT, Jihomoravská oblast.  
Počasí se tentokrát po oba dny vydařilo. Po ránu bylo sice jen kolem nuly, ale během dne
vysvitlo sluníčko – pro pochodníky příjemné počasí. Start i cíl pochodu se po roce znovu vrátil
do   budovy Společenského centra v Brně Bystrci. Pro pochodníky byly připraveny na sobotu
trasy 10,  20,  33 a 40 km a na neděli  trasy 10,  20,  29,  a  42 km.  K dispozici  měli  kromě
barevných mapek i popisy tras v češtině, němčině, angličtině, francouzštině a letos poprvé i
v holandštině.  Pochodníci v rámci pochodu mohli podle zájmu plnit podmínky různých soutěží
– kromě „IML“ a „IVV“, také „Turistická Dvoustovka“.
V cíli  si mohli kromě triček zakoupit   Turistické známky,  vizitky,  nálepky a další   suvenýry.
V cíli po oba dva dny mělo stánek s prospekty Turistické informační centrum Brno. Všechny
víkendové akce byly též součástí projektu „Brněnské dny pro zdraví“.
A něco málo ze statistik. Pochodu se zúčastnilo celkem 498 turistů z 18 zemí, z toho jich 349
splnilo  podmínky  soutěže  IML.  Největší  skupiny  dorazily  z Belgie  a  Nizozemí  –  po  17
účastnících. Ze zahraničí nejvíce účastníků přijelo z Německa (133). Z České republiky bylo
214 účastníků, z nichž 82 splnilo podmínky IML.        
I letos se pochodu zúčastnily rodiny s dětmi. V sobotu pro ně byla v rámci projektu Rodinná
turistika ve spolupráci s KČT, odbor KTL Brno, připravena trasa 6,5 km -  „Pochod s chutí“ (46
osob) a v neděli speciální trasy 6 a 10 km pro projekt Toulavý kočárek (účast 4 kočárky – 11
osob).    
Na  základě  splněných  podmínek  byl  paní  Ann  Kristin  Dyrkolbotn  z  Norska  udělen  titul
European  Master  Walker.  K průběhu  akce  neměla  připomínky  ani  zástupkyně  IML  paní
Manuela  Manegold  z Německa.  Spokojeni  byli  i  účastníci  pochodu.  Jeden  z obdržených
mailových ohlasů v originále přikládám: thank you and your team for this good march.....and
the good weather . Greatings from switzerland Sabin, Paull & Michael Weyermann.��
Příští  ročník bude jubilejní.  Pořadatelé z KČT, odbor Mapa Brno připravují  pro pochodníky
několik překvapení. Proto neváhejte a přijďte pochodovat.

                                                           Jaroslav Šlechta, ředitel pochodu



Vydávání ocenění

Z  rozhodnutí  sekce  budou  v  roce  2019  vydávána  ocenění  plnění  aktivit  IVV  na  těchto
turistických akcích:
09. 03. Hornobřízský puchýř – Horní Bříza
11. 05. Májovým Chebskem – Cheb
01. 06. Po stopách Švandy dudáka – Strakonice
05. 07. Putování za mistrem Janem – Rakovník
28. 09. Jede Kudrna okolo Brna – Brno
16. 11. Za posledním puchýřem – Olomouc

Nová kontaktní adresa

Pro veškerou komunikaci týkající se aktivit IVV, kterou vyřizují manželé Němcovi, používejte
za  tímto  účelem  nově  zřízenou  mailovou  adresu: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz.  Ve  vašem
zájmu tím urychlíte vzájemnou komunikaci.

Aktualita v pravidlech IML & IVV Cupu

Je opět možné razítka získaná na akcích IML & IVV Cupu (nově tedy i z části IVV) opět dávat
zároveň do pasů IML. Tato razítka se budou následně započítávat pouze pro získání medailí a
čísliček IML. Nebudou se započítávat pro ocenění typu European Walker nebo Pan Pacific
Walker. Seznam vybraných akcí pro plnění IML & IVV Cupu v roce 2019 najdete na našich
webových stránkách: www.ivv.kct.cz. 

Statistika účastníků plnění podmínek IML

V zájmu vytvoření  určitého přehledu o plnění  podmínek IML vyzýváme všechny účastníky,
kteří se touto činností zabývají, o nahlášení svých dosažených výsledků v plnění těchto aktivit
(stupeň medaile, Mezinárodní chodec, Evropský chodec, Pan – Pacifický chodec a Globální
chodec).  Zprávu  o  Vašich  dosažených  výsledcích  posílejte  na  mailovou  adresu:
slechta1@kct.cz. V souhrnu by se jednalo o zajímavou informaci, která by byla zveřejněna v
dalším zpravodaji.

Zájezd na olympiádu IVV do Francie

Na základě vašich kladných referencí k uspořádání zájezdu na minulou olympiádu IVV jsme
se rozhodli uspořádat zájezd i na olympiádu následující, která se koná v termínu 15. - 19. 10.
2019. V případě vašeho zájmu nám dejte vědět, pokud možno co nejdříve, a pro usnadnění
naší korespondence na tyto 2 adresy: wfried@seznam.cz a ruzena.streiftauova@seznam.cz. 

Pohodové vánoční svátky
a v roce 2019 mnoho prosluněných turistických dnů

přeje sekce IVV/IML
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