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Vážení přátelé,
předkládáme Vám nové číslo našeho zpravodaje s novými informacemi jak z domova, tak ze
zahraničí, kterým věnujte patřičnou pozornost. Tentokrát začínáme zprávou nečekanou, která
nás všechny zarmoutila.

Vzpomínka na Bohouše Kupku
S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že
nás dne 17. 7. 2015 navždy opustil náš milý
kamarád Bohouš Kupka. Když jsme začínali
letošní ročník MTTV ve Vsetíně, nepředpokládali
jsme, že pro nás bude tak tragický. Každý den
jsme se s ním vídali při razítkování jak na štábu,
tak i na kontrolách. Vždy ochotně pomáhal, vedl
také zájezd na Slovensko. Byl prezidentem
bezmála 22. ročníků MTTV, předával bohaté
zkušenosti svým nástupcům a vždy, pokud to
bylo v jeho silách, poradil a pomohl. Ve středu
uskutečnil svůj poslední
pochod. Snad
symbolicky se ho zúčastnili jeho nejbližší manželka s vnučkou – a kolegové turisté Eva a
Pavel. Šli jsme na Oškerovy paseky a nikdo netušil, že toto bude náš poslední společný
výšlap. V pátek byl oficiálně ukončen letošní ročník MTTV. Když jsme se s Bohoušem
rozcházeli, popřáli jsme si další úspěchy. Bohouš už domů nedošel. Jako by si řekl: „Jsem
šťastný, dílo se podařilo, završil jsem 25 let práce na této akci – odcházím .........“
Pavel Ejem

Permanentní trasy IVV
Změny v permanentních trasách IVV
Novým potvrzovacím místem PMT IVV „Klokoty – Harrachovka“ je expozice Táborského
pokladu umístěna v areálu Kotnova, kde jsou již i potvrzovací razítka MT „Husitským
Táborem“ a PMT „S K. H. Máchou do Borotína“.
Nová kontaktní adresa pro MT „Horažďovické okruhy“ je: Marie Šimonová, 5. května 518,
341 01 Horažďovice, tel: 736 754 561, e-mail: marie.simon@seznam.cz.

Mezinárodní kalendáře IVV 2016
Světový kalendář bude nadále vycházet pouze v elektronické podobě a je zveřejněn na

adrese: www.ivv-web.org. Evropský kalendář začal vycházet letošním rokem a to v tištěné
podobě. Pořadatelé turistických akcí IVV, kteří mají zájem, aby jejich akce byly zveřejněny ve
zmiňovaných kalendářích, mohou údaje o svých akcích zasílat na adresu: Werner Friedrich,
Boženy Němcové 11, 350 02 Cheb, nebo elektronickou cestou: wfried@seznam.cz a to na
„Přihlášce do MK IVV“ (viz. Směrnice pro akce IVV, příloha č. 3) už pouze do: 25. září 2015.
Přihlášení akce již není zpoplatněno! Podmínkou je však 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.

Novinky z IML – WA
Finsko a Švédsko navrhlo záznamník na novou soutěž Nordic Walking (plnilo by se při
pochodech IML). Zároveň chtějí oslovit Rakousko, Německo a Českou republiku o spoluúčast
na tomto projektu.

Informace ze zahraničí
Na kongresu IVV Evropa, který se konal ve dnech 12. - 14. června 2015 ve Švýcarsku, byly
odhlasovány termíny konání dalších dvou Europiád 2018 a 2020.
Europiáda 2018 se bude konat ve dnech 18. - 26. května v Mazara del Vallo v Itálii (v části
západní Sicílie).
Europiáda 2020 se bude konat z části v Toblachu (jižní Tyrolsko v Itálii) a z části v Sillianu
(východní Tyrolsko v Rakousku) koncem května a začátkem června. Termín bude dodatečně
upřesněn. Místa konání leží cca 18 km od sebe.

Výročí IVV a IML v ČR
O významných výročích v činnosti IVV a IML v ČR jsme Vás již podrobně informovali v
minulém čísle našeho zpravodaje. Naše putovní výstava se zaměřením na zmiňovaná výročí
měla svoji první prezentaci v březnu na „Hornobřízském puchýři“ v Horní Bříze a s úspěchem
byla dále prezentována na celostátní konferenci KČT v Praze, v květnu při akci „Májovým
Chebskem“ v Chebu, v Rakovníku na akcích „Putování za mistrem Janem“ a „Krajem
nezbedného bakaláře“. Výstavu můžete ještě zhlédnout v září na IML pochodu „Jede Kudrna
okolo Brna“ v Brně, v říjnu na akci „Podzim pod Zelenou Horou“ v Nepomuku a v listopadu na
„Posledním puchýři“ ve Znojmě.
Záznamníky pro plnění nového odznaku se zaměřením na zmiňovaná výročí budou poprvé k
dostání ve dnech 16. - 18. října 2015 na turistické akci „Podzim pod Zelenou Horou“ v
Nepomuku.
Nashledanou v Brně a Nepomuku – všichni jste vítáni!
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