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Vážení přátelé,

věnujte, prosím, patřičnou pozornost novým informacím o současném stavu v IVV a IML jak 
doma, tak i v zahraničí, které Vám prostřednictvím našeho zpravodaje opět předkládáme.

Informace pro pořadatele akcí IVV

Nový telefonní kontakt
Pana  Zdeňka  Němce  (pověřen  vydáváním  ocenění,  zasílání  propozic,  výdejem  razítek  a
účastnických  průkazů)  lze  nově  kontaktovat  na  služebním  telefonu  KČT  736  754  628.  V
platnosti zůstává i původní telefonní číslo 723 537 573.

Zasílání propozic
Pořadatelé  akcí  IVV  budou  své  propozice  zasílat  již  pouze  panu  Němcovi.  Pan  Němec
následně zajistí přeposlání propozic správci webových stránek KČT pro jejich zveřejnění. V
platnosti zůstává povinnost jejich zaslání jeden měsíc před konáním akce.

Prodej účastnických průkazů cizincům.
Po  dohodě  z  centrálou  IVV  v  Altöttingu  se  mohou  nově  prodávat  účastnické  průkazy  i
cizincům, za což nám již nehrozí žádný postih. Pořadatel je povinen tento prodej poznamenat
v hlášence pochodu a uvést, z jaké země cizinec pochází. Za tímto účelem budou hlášenky
upraveny a pořadatelé vyrozuměni letáčkem v zásilce k pochodu.

Permanentní trasy IVV

Nová permanentní trasa IVV
Přátelé turistiky z Počátků společně s odborem KČT Pelhřimov připravili pro zájemce novou
příměstskou trasu IVV „Modřínovou alejí  k pramenům“ s délkou trasy 13 km. Propozice,
informace a razítko k této permanentní trase obdržíte na adrese:
Turistické informační centrum Počátky, Palackého náměstí 7, 394 64 Počátky
tel: 561 034 921, e-mail: infocentrum@pocatky.cz, www.pocatky.cz.

Změny v permanentních trasách IVV
K 30. 6. 2014 byly na žádost pořadatele ukončeny tyto permanentní trasy IVV:
MT Liberec město pod Ještědem (pěší 12 km).
PMT Krajem Karoliny Světlé (pěší 25 km).
RWW Skalní vyhlídky a rozhledny Jizerských hor (pěší 140 km).
RWW Po Ještědském hřebenu do Jizerských hor (pěší 150 km).

Mezinárodní kalendáře IVV

Počínaje letošním rokem bude „Světový kalendář IVV“ nadále vycházet pouze v elektronické
podobě. Pro zájemce o kalendář je tento zveřejněn na adrese:  www.ivv-web.org. Postupujte
následovně: po otevření úvodní stránky si vyberete jednu z verzí, německou nebo anglickou.
V případě otevření německé verze si v nabídce kliknete na „Suche nach IVV-Veranstaltungen“
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v anglické verzi na „Search for IVV Walks“. V obou případech se Vám objeví tabulky všech
členských zemí IVV, ve kterých najdete vše potřebné. 
Nově, počínaje rokem 2015, bude vycházet i „Evropský kalendář“, a to v tištěné podobě. Tento
kalendář bude zpoplatněn. Každá oblast obdrží prostřednictvím svých zástupců v sekci IVV po
jednom  výtisku.  Pokud  se  najdou  další  zájemci  o  tento  kalendář  nad  rámec  zmiňované
distribuce,  nechť  se  obratem přihlásí  u  pana  Friedricha.  Těmto  zájemcům bude  kalendář
zaslán již za poplatek, který nám bohužel do této chvíle není znám.
Turistické akce a permanentní trasy IVV, které byly doposud nahlášeny a zveřejňovány ve
světovém  kalendáři,  budou  po  dohodě  s  pořadateli  zároveň  zveřejněny  i  v  kalendáři
evropském. Další pořadatelé, kteří projeví zájem, aby i jejich akce byly zveřejněny v těchto
kalendářích, nechť zašlou údaje o jejich akci na „Přihlášce do MK IVV“ (viz. Směrnice pro akce
IVV, příloha č. 3) a to nejpozději do 15. září na adresu: wfried@seznam.cz. Přihlášení akce již
není zpoplatněno (dříve 200,- Kč). Podmínkou však je znalost cizího jazyka kontaktní osoby –
němčina nebo angličtina. Zveřejnění našich akcí v mezinárodních kalendářích je pojato jako
vhodná propagace KČT a České republiky v zahraničí.

Informace ze zahraničí

Termíny příštích olympiád
Již 2. olympiáda IVV – Asie se koná v Japonsku v Matsuyamě ve dnech 1. - 3. 11. 2014
společně s tamním 3 denním pochodem IML.

Příští 14. světová olympiáda IVV se koná v termínu 26. - 29. září 2015 v Chengdu v Číně.

Další  3. evropská olympiáda IVV – Europiáda se koná v termínu 26. -  28.  května 2016 v
Rakousku v Kitzbühlu.

O pořádání 15. světové olympiády IVV v roce 2017 se do této chvíle ucházejí:

– Rakousko, Tauplitz / Bad Mitterndorf, v termínu předposlední víkend v září.
– Německo, Koblenz, v termínu 6. - 10. června 2017.

O pořadateli olympiády se rozhodne na letošním podzimním kongresu v Hamburku.

Nová soutěž IVV Evropa
Prezidium IVV Evropa připravuje novou formu soutěže „Europa wandert“.  V každé členské
zemi IVV Evropa může být uspořádána 1 akce. Momentálně se jedná o 16 zemí (akcí). Akce
budou dvoudenní se speciálním razítkem pro tuto příležitost. Pořadatel akce se musí zavázat,
že ji bude pořádat po dobu 3 let. Ocenění bude v provedení bronz – stříbro – zlato. Soutěž
bude dlouhodobá. V podstatě se jedná o podobný druh soutěže jako IML.

Situace v IML - WA (Mezinárodní pochodnická liga)

Ve dnech 21. až 23. 10. 2014 proběhne v jihokorejském Daejeonu volební zasedání valné
hromady IML-WA. Dojde  zde ke změně ve vedení  předsednictva,  neboť  mnohým členům
vedení končí mandát a nemohou být dle stanov IML-WA znovu zvoleni do stejné funkce. To se
týká i prezidenta pana Rona Hendrikse. Zatím jsou známi tři kandidáti na prezidenta. Jedná se
o  stávajícího  viceprezidenta  Marca  Mullera  z  Lucemburska,  dřívějšího  člena  vedení
nizozemského turistického spolku (KNOBL) Miela  Termonta a třetím uchazečem je aktivní
chodec,  účastník více jak 150 pochodů IML-WA, penzionovaný major nizozemské armády
Hans Vrij (jen na pochodu v Brně byl 13x). Pokud jsou známy představy uchazečů jak dále
vést organizaci IML-WA, pak rozhodně největší změny navrhuje Hans Vrij, zbývající by zřejmě
pokračovali ve stávajících vyjetých kolejích. Změna je však potřebná.  
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