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Vážení přátelé,

v tomto čísle zpravodaje Vám předkládáme rekapitulaci  roku 2019 a zároveň informace o
našich aktivitách jak z domova, tak ze zahraničí.

 Informace z konference IML
 konané ve dnech 01. – 06. 5. 2019 v Blankenberge (Belgie)

Účastníci: Ing. Jaroslav Šlechta, JUDr. Petr Hrubec.
Konference se zúčastnili zástupci 25 pořadatelů pochodů IML z 28 členů.
Na programu bylo celkem k projednání 25 bodů.  Nejdůležitější z nich:

 Projednána byla finanční zpráva za rok 2018. 
 Schválen byl návrh rozpočtu pro rok 2019.
 Za nového člena bylo přijato San Antonio (Texas –USA).
 Za nového člena nebyla přijata Marbella (Španělsko) a to jednoznačně - k nelibosti

prezidenta a několika málo delegátů.
 Za kandidáta  na členství  byli  přijati  pořadatelé pochodu z městečka Smiljan  (rodné

místo Nikoly Tesly) v Chorvatsku.
 Pásky (bars): dosavadní kovové pásky ve třech barvách (Názvy států), budou od roku

2021 nahrazeny jménem města a zkratkou země a to pouze v jedné barvě. Například
my: Česká republika se změní na BRNO – CZ. 

 Nebyla schválena nová soutěž: IML Champion  Walker.
 Byla schválena úprava odměny pro „kontrolory pochodů“. 
 Volby: na  prezidenta  jeden  kandidát  a  to  stávající  prezident  Marc  Muller

(Lucembursko)  –  byl  zvolen.  Na  viceprezidenta  pro  Pan-Pacific  region  byla  jedna
kandidátka, a to stávající viceprezidentka Dolores Grenier (USA) – byla zvolena. Na
funkci viceprezidenta pro Evropu byli 3 kandidáti: Vera De Waegenaere (Belgie), Frank
Mikkelsen (Dánsko) a Stefan Aroneng (Švédsko). V tajné volbě jednoznačně zvítězil
Stefan Aroneng. Funkční období všech jsou 4 roky. Funkci smí vykonávat jen po dvě
volební období.

 Byla upřesněna data pochodů na léta 2020 – 2022.
 IVV and IML Cups : 2020: Bern (Švýcarsko), Verdal (Norsko), Canberra (Austrálie),

2021: Seefeld (Rakousko), Brno (ČR), Arlington (USA).
 Pořadatelé  výročních  konferencí: 2020  Verdal  (Norsko),  2021  Arlington  (USA),

2023 Yogyarta (Indonésie), 2022 nebo 2024 Brno – můžeme si vybrat.  
 Připravuje  se zavedení  elektronických  pasů.  Ovšem naráží  to  na podmínky GDPR

v EU a především ochranu dat mimo Evropu (např. Čína apod.).
Všichni účastníci konference byli  přijati  na radnici  starostkou a vedením města. Pořadatelé
zajistili pro delegáty a jejich společníky komentovanou prohlídku starobylého města Bruggy.
Po dvoudenním zasedání bylo možno se zúčastnit pochodu v okolí města. Delegáti tentokrát 
museli uhradit startovné, což jinde nebylo zvykem. Občerstvení na trasách bylo hojné, avšak
všude za úhradu min 2,5 €. Pochodu se zúčastnilo 4.500 účastníků. 



                                                   Delegáti kongresu IML                                      Jaroslav Šlechta
                   

                                                                          
  Jubilejní ,,Kudrna“ 

    O víkendu 28. a 29. září se uskutečnil jubilejní 50. ročník mezinárodního pochodu Jede
Kudrna okolo Brna. Nad pochodem převzala záštitu primátorka statutárního města Brna paní
JUDr. Markéta Vaňková.  Pochod byl  pořádán za podpory města Brna, městské části Brno
Bystrc, ústředí KČT a KČT, Jihomoravská oblast.  Start a cíl pochodu byl tradičně v budově
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 byly kromě barevných mapek i
popisy tras v pěti jazycích. Účastníci akce  mohli podle zájmu plnit podmínky různých soutěží
– kromě „IML“ a „IVV“, také „Turistická 200“.V cíli  si  mohli  zakoupit  řadu suvenýrů. Kromě
triček,  Turistických  známek,  vizitek,  nášivek,  nálepky  i  další  turistické  drobnosti.  V sobotu
večer  byla  pro účastníky uspořádána taneční  zábava.  Pochodu  se zúčastnilo  celkem 548
turistů z 23 zemí,  z toho jich 409 splnilo  podmínky soutěže IML.  Největší  skupiny dorazily
z Nizozemí (30 členů),  Litvy (16) a Rakouska (16).   Ze zahraničí  nejvíce účastníků přijelo
z Německa (114). Z České republiky bylo 246 účastníků, z nichž 123 splnilo podmínky IML.
I letos se pochodu zúčastnili  rodiny s dětmi. V sobotu byla pro ně připravena v rámci projektu
Rodinná turistika ve spolupráci s KČT, odbor KTL Brno, trasa 6 km - „Pochod s chutí“ (14
osob) a v neděli speciální trasy 6 a 9 km pro projekt Toulavý kočárek (účast 3 kočárky – 9
osob).  Na  základě  splněných  podmínek  bylo  uděleno  5  titulů  European  Master  Walker
(Evropský chodec). Titul získali: slečna R. Židelité z Litvy, pánové J. Stroobants a F. Saabe
z Belgie,  H.  Gerken  z Německa  a  I.  Haška  z ČR.  S organizací  a  průběhem  akce  byla
spokojena  delegátka  IML  paní  Vera  De  Waegenaere  z Belgie,  spokojeni  byli  i  účastníci
pochodu i  když  si  těžko zvykají  na  náš způsob pásového značení  a ne vždy se správně
orientuji podle mapy. 
                                                                                                      Jaroslav Šlechta, ředitel pochodu

                       Ocenění pořadatelé                                           Skupina z Litvy s ředitelem pochodu



16. světová olympiáda IVV ve Francii

Ve dnech  15.  -  19.  října  2019  se na  jihu  Francie  v  regionu  Provence-Alpes-Cote  d'Azur
uskutečnila významná turistická akce světového formátu – 16. olympiáda IVV.
Centrem této události bylo město Aix en Provence nacházející se ve vinařské oblasti asi 30
km od Marseille.
Úvodní den olympiády začal tradičním slavnostním pochodem městem v zastoupení všemi
zúčastněnými   členskými  státy.  Naše  a  slovenská  výprava  pojala  účast  v  průvodu  opět
společně  tak,  jak  je  již  v  posledních  letech  zvykem.  Cílem  slavnostního  průvodu  byla
olympijská vesnička  nacházející se na třídě W. A. Mozarta, kde proběhl hlavní ceremoniál,
jehož součástí byly projevy představitelů organizačního výboru a zástupců regionu a zahájení
olympiády  prezidentem  IVV  Giuseppem  Colantoniem. Hned  první  překvapení  spojené  s
rozčarováním čekalo účastníky při příchodu k olympijské vesničce, která se skládala z jednoho
menšího stanu určeného pro ceremoniály  a prezenci  a několika  stánků s občerstvením a
suvenýry.  Štěstí  zúčastnit  se  slavnostního  ceremoniálu  mělo  totiž  pouze prvních cca 100
účastníků,  kteří  se vešli  do stanu.  Převážná většina slavnostního průvodu chvíli  postávala
venku a pak se zklamaně rozešla.

                  Čeští a slovenští vlajkonoši                                            Na jedné z kontrol

Při prezenci obdrželi  účastníci slušivý batůžek, ve kterém však tentokrát postrádali  tradiční
olympijskou medaili a k dispozici nebylo ani památeční olympijské razítko.
Od středy 15. do soboty 19. října byly pro účastníky připraveny pěší trasy v délce 5 až 25 km.
Ve středu a v pátek navíc trasa 42 km a ve čtvrtek trasa 33 km. Dále byly v nabídce programu
připraveny denně cyklotrasy v délce 16 až 60 km, mountainbike 15 až 30 km, plavání 100,
300, 500 a 1000 m a geocaching 12 km, takže všichni si přišli na své.

          Slavnostní zakončení 16. olympiády                                     Účastníci našeho zájezdu



Dalším nedostatkem, na který si účastníci stěžovali, byla doprava do míst startu a cíle.
Pořadatelé s dobrým úmyslem nabídnout co nejvíce tras, a to i ve vzdálenějších místech, bez
znalosti a odhadu počtu zájemců o jednotlivé trasy tuto situaci absolutně nezvládli. Na odvoz u
některých tras se čekalo dvě hodiny. Dopravné bylo zahrnuto v ceně olympijského pasu. Na
druhou stranu se pořadatelé poučili z chyb předchozí olympiády a na kontrolách bylo nabízeno
drobné občerstvení v podobě pití, ovoce a čokolády zdarma.
Chvíle  volna  si  účastníci  vyplňovali  návštěvou  různých  pamětihodností,  kterých  nabízí  jih
Francie dostatek.
Olympiády se zúčastnilo denně ca. 2500 turistů z 26 států z celého světa. Českou republiku
reprezentovalo 98 turistů  ze všech krajů naší vlasti a to nás zařadilo mezi země s největší
účastí. Poděkování patří organizátorům zájezdů, z nichž největší zastoupení měl zájezd, který
uspořádala  sekce  IVV/IML  spolu  s  odborem  KČT  Most  pod  vedením  paní  Růženy
Streiftauové, dále skupinám kolem pánů Našince a Jelínka i dalším turistům, kteří se zúčastnili
olympiády vlastními vozidly.
Slavnostní  zakončení  16.  olympiády  proběhlo  v  pátek  18.  října  opět  ve  stanu  olympijské
vesničky, kde mimo jiné pořadatelé uznali své chyby v organizaci a zástupci města se omluvili
za nedostatečné zajištění dopravy. Na závěr byla olympijská štafeta předána pořadatelům již
17. olympiády IVV, která se uskuteční ve dnech 29. 10. - 2. 11. 2021 v Soulu v Jižní Korei.

 Werner Friedrich

Kongres delegátů členských zemí IVV Evropa 

Kongres i s doprovodným programem se uskutečnil ve dnech 14. - 19. října 2019 v regionu
Provence-Alpes-Cote  ďAzur  na  jihu  Francie.  Českou  republiku  a  Klub  českých  turistů
zastupovali  2  delegáti  a  to  předseda  sekce  IVV/IML  Werner  Friedrich  a  jednatelka  a
hospodářka sekce Lenka Němcová.
Pro delegáty byl připraven následující program.
Kongres členských zemí IVV Evropa, který byl uspořádán v přímořském letovisku Cassis.
Účast na 16. světové olympiádě IVV, která se uskutečnila v Aix en Provence.
Delegáti byli ubytováni v Aix en Provence v hotelu Rotonde, odkud byli přepravováni do míst
konání akcí autobusy.
Samotný kongres se uskutečnil 14. října 2019 ve víceúčelovém sálu v městečku Cassis.
Z programu kongresu vyjímám (důležité a podstatné pro naše členy):
Kongres  zahájil  a  delegáty  přivítal  prezident  IVV Evropa Uwe  Kneibert  z  Německa,  který
zároveň poděkoval vedení francouzského klubu za dobře připravenou organizaci kongresu.
Delegáti uctili  minutou ticha památku členů IVV, kteří nás v nedávné době navždy opustili,
konkrétně dřívější prezident IVV Ivar Ruud, Gerd Pieper a Hans-Dieter Fuhr.
Projevy hostů:
Prezident IVV Giuseppe Colantonio je potěšen účastí na tomto důležitém zasedání a mimo
jiné připomněl důležitost založení kontinentálních sdružení IVV před 8 lety a zároveň rozšíření
o další členské státy, čímž došlo v organizaci IVV k velkému posunu.
Další zprávy:
Ze zprávy prezidenta Uwe Kneiberta:
Konstatoval,  že 4. Europiáda,  která se konala v roce 2018 na Sicílii,  zklamala jak počtem
účastníků, celkovým průběhem akce, tak i nedodržením směrnice vytvořené pro organizování
tohoto typu akcí. Zlepšení si slibuje od nastávající 5. Europiády,  která se uskuteční v roce
2020 jako přeshraniční akce mezi Rakouskem a Jižním Tyrolskem.
Velkému zájmu se těší vyhlášené soutěže „Europa wandert“ a „Der Europawanderer“.
Diskuze ke zprávám:
Kontinentální rozdělení jednotlivých organizací IVV:
Asie – 234 klubů, Evropa – 3 315 klubů, Amerika – 257 klubů. Celkem: 3 786 klubů. 
Volba příštího kongresu IVV Evropa v roce 2021:
O  uspořádání  příštího  kongresu  IVV  Evropa  se  ucházelo  Lucembursko  a  Portugalsko.
Pořadatelem kongresu v roce 2021 bude Lucembursko, které v následném hlasování obdrželo
15 hlasů proti 5 hlasům, které obdrželo Portugalsko. 
Prezentace kandidátů na uspořádání Europiády 2022 a volba organizátora:



Společnými  kandidáty  pro  uspořádání  6.  Europiády  jsou  Německo  a  Francie.  Tato
přeshraniční akce by se měla uskutečnit  v květnu / červnu 2022, přesné datum ještě není
stanoveno. Pořadateli by měla být města, která se nachází na řece Rýn, Štrasburk (Francie) a
Kehl (Německo). Olympijské pasy nebudou nabízeny, startovné za každou akci bude 3,- €.
Vzhledem k dobrému tramvajovému spojení  mezi  zmiňovanými  městy,  nebude k dispozici
kyvadlová  doprava.  V  nabídce  doprovodného  programu  budou  také  výlety  lodí  až  k
evropskému parlamentu.
Tato kandidatura byla jednomyslně odsouhlasena všemi kandidáty.
Ukončení kongresu delegátů:
Uwe Kneibert poděkoval delegátům za účast a za konstruktivní připomínky a projevy. Všem
popřál úspěšnou účast na světové olympiádě IVV.

Werner Friedrich

Vydávání ocenění v roce 2020

Z rozhodnutí sekce budou vydávána ocenění plnění aktivit IVV na těchto turistických akcích:

07. 03. Hornobřízský puchýř – Horní Bříza
04. 04. Za povidlovým koláčem – Benešov
04. 07. Putování za Mistrem Janem – Rakovník
12. 07. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku – Vsetín 
14. 11. Za posledním puchýřem – Brno Bystrc

Změny v permanentních trasách IVV

K 1. 1. 2020 byly na žádost pořadatele ukončeny MT Městem Ústí nad Labem (7 a 10 km).
K 31. 12. 2020 bude na žádost pořadatele ukončena MT Okruh městem Litvínov (13 km). 

Soutěž IML & IVV CUP

Pro plnění této soutěže v roce 2020 byly vybrány tyto akce:  
04. - 05. 04. IML Canberra (Austrálie)             04. - 05. 07. IVV Asiapiáda Vladivostok (Rusko)
23. - 24. 05. IML Bern – Belp (Švýcarsko)       29. - 30. 08. IML Verdal (Norsko) 
11. - 13. 06. IVV Europiáda (Rakousko)          08. - 11. 10. IVV Marbella (Španělsko)

Nové složení sekce

S platností od 1. 1. 2020 pracuje sekce v tomto složení:

Zdeněk Němec           – předseda 
Pavel Ejem                 – místopředseda 
Ing. Jaroslav Šlechta  – zástupce pro IML
Lenka Němcová         – hospodářka a jednatelka
Bc. Jiří Brož                – správce webových stránek
Werner Friedrich         – čestný předseda 

Mnoho vydařených turistických dnů v roce 2020
přeje sekce IVV/IML

Vydáno: 31. 1. 2020                                                                                                Zpracoval: W. Friedrich


