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Vážení přátelé, 
 
v těchto Zprávách, které Vám předkládáme na závěr letošního, z pohledu naší sekce zdařilého 
roku, si můžeme společně v čase adventního rozjímání (pro někoho shonu) zavzpomínat na 
vrcholnou světovou akci IVV s přáním, aby všichni naši turisté společně prožívali takovýchto 
vydařených setkání co nejvíce.  
 
 

13. olympiáda IVV 2013 v Jižním Tyrolsku 
 
Ve dnech 25. – 29. června 2013 se v oblasti 
malebného údolí Val Gardena, zasazeném mezi okolní 
štíty majestátních Dolomitů, konala významná akce 
světového formátu – 13. olympiáda IVV. 
Jako hlavní centrum celého dění bylo pořadateli 
vybráno městečko Wolkenstein (Selva Gardena), kde 
proběhla prezentace účastníků a ve kterém se v úterý 
25. června zároveň uskutečnilo slavnostní zahájení. 
Na úvod, jak je již při této události zvykem, se konal 
slavnostní pochod městem v zastoupení všech 29 
zúčastněných zemí. Celou trasu pochodu lemovaly 

špalíry přihlížejících diváků, kteří potleskem dávali najevo účastníkům olympiády a této 
významné události svoje sympatie. Přestože byly jednotlivé výpravy řazeny abecedně, naše a 
slovenská výprava se dohodly na 
společném nástupu turistů a vlajkonošů 
obou zemí. Tato společná česko – 
slovenská výprava neušla pozornosti 
přihlížejících diváků a vzbudila u nich 
mimořádný ohlas. Toto spojení má většina   
ještě v živé paměti a my jsme tímto činem 
dali najevo, že stále přetrvávají dobré a přátelské vztahy mezi našimi kluby. Cíl slavnostního 
průvodu byl na zimním stadionu, kde proběhl hlavní ceremoniál s projevy představitelů 
organizačního výboru, zástupců regionu a zahájením olympiády prezidentem IVV Giuseppem 

Colantoniem. Součástí zahájení bylo 
vztyčení olympijské vlajky a zapálení 
olympijského ohně, vše doprovázené 
kulturním programem místních uměleckých 
souborů. 
Po programu slavnostního zahájení 
olympiády se uskutečnilo setkání čelních 
představitelů prezidia IVV s pozvanými 

zástupci jednotlivých členských zemí této světové organizace. Mezi čestné hosty tohoto 
setkání zařadili pořadatelé také paní Jitku Moserovou. Z projevů   jednotlivých řečníků 
vyjímám vysoké ohodnocení dlouholeté   práce Františka Mosera a jeho celkový přínos pro 
celou organizaci IVV.  



 
Od středy 26. do soboty 29. června byly pro účastníky připraveny pěší trasy 5, 11, 18 a 24 km 
s místy startů Wolkenstein, St. Christina (S. Cristina)  a St. Ulrich (Ortisei). S výjimkou 
posledního dne bylo možno na stejných místech vyrazit i na cyklotrasy 17 a 24 km a v St. 
Ulrichu čekalo na zájemce v místním bazénu 300 m plavání. Pro   zdatnější turisty byla 
připravena na čtvrtek 27. června 
maratónská trasa 42 km. Cíl všech tras 
byl ve Wolkensteinu, kde účastníci každý 
den za absolvovanou trasu obdrželi 
razítko IVV a na závěr potvrzení o účasti 
na olympiádě v podobě diplomu a 
olympijské medaile. Zájemci, zabývající 
se plněním aktivit IML, mohli i na této olympiádě získat potvrzení o účasti. 
Celkem se olympiády zúčastnilo více než 3000 turistů z celého světa. Českou republiku 
reprezentovalo 123 turistů ze všech koutů naší vlasti. Toto vysoké číslo nás zařadilo mezi 
země s největší účastí, což svědčí o stále přetrvávajícím mimořádném zájmu o tento druh 
turistiky v naší členské základně. Poděkování patří pořadatelům zájezdů, jmenovitě KČT 
Divadlo Plzeň, KČT Praha ve spolupráci s CK Hoška – Tour, Pionýrská skupina Horní Bříza a 
Mezinárodní chodec o. s. Další skupiny turistů se zúčastnily osobními vozidly po vlastní ose. 
Čeští účastníci kombinovali organizovanou turistiku s výlety za zajímavými turistickými cíli 
Jižního Tyrolska. 
Slavnostní zakončení 13. olympiády proběhlo v sobotu 29. června v odpoledních hodinách 
opět na zimním stadionu, kde byla olympijská štafeta předána pořadatelům již 14. olympiády 
IVV, která se uskuteční ve dnech 26. – 29. září 2015 v Chengdu v Číně. 
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Další číslo Zpráv vyjde v únoru 2014 po uzávěrce letošního roku s nejnovějšími informacemi 

jak z domova, tak i ze zahraničí. 
 

Radostné a klidné prožití váno čního času 
a proslun ěné turistické kilometry 

po celý rok 2014 
srde čně přeje 

 Vaše sekce IVV/IML  
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