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Vážení přátelé, 

z pohledu naší činnosti se celý letošní rok 2015 nesl ve znamení oslav významných výročí IVV
a IML v ČR. Na závěr roku, ve svátečním čase, si můžeme společně ty nejdůležitější akce
připomenout.

Pochod IML – WA „Jede Kudrna okolo Brna“

Ve dnech 25. až 27. září 2015 se v Brně Bystrci opět sešlo 500 turistů z celého světa.
Nejvzdálenější  byli  turisté z Japonska, největší skupina přijela z čínského Tchaj-wanu. 200
turistů přijelo i z naší republiky. Tento tradiční brněnský pochod se letos konal již po 46. Je
zařazen mezi pochody IVV, jako jediný v ČR také do prestižní Mezinárodní ligy chodců IML,
která čítá celkem 27 akcí pořádaných doslova po celém světě. Pochod je významnou akcí
KČT, je pořádán pod záštitou ústředí KČT a organizuje jej odbor KČT Mapa Brno.
Letošní ročník byl v mnohém vyjímečný. Bylo to již po dvacáté, co se konal pod hlavičkou IML.
Účastníci mohli shlédnout putovní výstavu IML a IVV připravenou k tomuto výročí. Kromě toho
se poprvé připravily akce i pro rodiny s dětmi v rámci Rodinné turistiky a projektu Toulavý
kočárek. Odměnou, kromě pěkného výletu v okolí Brna, byly i pěkné diplomy a pro účastníky
pochodu IML i pamětní medaile.
Je potěšující, že se k organizované turistice daří přitáhnout i děti a mládež – a to nejen ty z řad
našich oddílů Asociace TOM. Již tradičně se pochodu účastnila Pionýrská skupina Větrník a
letos  přijeli  i  skauti  z  Lipníka  nad  Bečvou.  Skautům,  kteří  tvořili  druhou  největší  skupinu
pochodu, se v Brně velmi líbilo a byli také potěšeni pamětní medailí.
Na závěr nezbývá než citovat z mailu jednoho účastníka, vojáka z rakouského Reutte: „Děkuji
za nádherný pochod! Mám spoustu veselých zážitků! Snad přijedu za rok zase!“

Skauti z Lipníka nad Bečvou          Účastnice z Tchaj-wanu se štábem pochodu



Oslavy výročí IVV a IML v Nepomuku

V letošním roce jsme si připomněli tato významná výročí v činnosti IVV a IML v ČR:
20. výročí vstupu ČR pod hlavičkou KČT do světové organizace IVV.
10. výročí pořádání 9. světové olympiády IVV v Plzni
20. výročí pořádání IML pochodu v Brně.
Součástí oslav byla putovní výstava mapující jak začátky, tak průběh činnosti IVV a IML v
rámci  KČT v její  dvacetileté historii.  Výstava byla  s úspěchem prezentována průběžně na
vybraných akcích po celé republice, m. j. i na celostátní konferenci KČT v Praze.
Hlavní část oslav k těmto výročím proběhla ve dnech 16. - 18. 10. 2015 na akci „Podzim pod
Zelenou  Horou“  v  Nepomuku.  Význam  této  akce  podtrhuje  i  účast  členů  vedení  KČT,
zastoupené  Předsedkyní  ÚKK  Růženou  Streiftauovou  a  místopředsedou  KČT  Zdeňkem
Cabalkou,  který byl  m. j.  přímým účastníkem všech počátečních jednání  o vstupu KČT do
organizace IVV a v současné době je hlavním organizátorem pochodu IML v Brně. 
Proč Plzeňsko a Nepomuk? Plzeňsko bylo a stále je pomyslnou „Mekkou“ aktivit IVV v ČR.
Zde  se  zásluhou  Františka  Mosera  navazovaly  oficiální  styky  s  vedením IVV,  v  Plzni  se
pořádala  9.  světová  olympiáda  IVV  atd.  Nepomuk  byl  zase  zárukou  toho,  že  po  letitých
zkušenostech tamního odboru pod vedením Heleny Sedláčkové,  bude tato akce po všech
stránkách dobře  zajištěna,  což  se nakonec  potvrdilo  i  účastí  776  turistů  z  celé  republiky.
Turisté, kteří se zabývají aktivitami IVV a IML, obdrželi v cíli pochodu kromě diplomu akce také
zvláštní  „Pamětní  list“  s  připomínkou  zmiňovaných  výročí  jako  poděkování  za  činnost  jak
organizační,  tak  i  za  podporu  těchto  akcí  svojí  účastí.  Pro  zájemce  o  plnění  nového
turistického odznaku se zaměřením na zmiňovaná výročí byl poprvé v prodeji jeho záznamník.
Pro sběratele byly a stále jsou připraveny nové turistické vizitky a známky k těmto výročím. V
sobotu večer pokračoval program taneční zábavou a zájem o ni potvrzoval zcela zaplněný sál
místní  sokolovny.  Zástupci  vedení  KČT  a  sekce  IVV/IML  ve  svých  krátkých  projevech
poděkovali přítomným za dobře odvedenou práci a reprezentaci našeho klubu. Z vystoupení
místopředsedy Zdeňka Cabalky zazněla navíc i kritická slova na adresu některých pořadatelů
IVV, což je pro sekci výzvou a zároveň potvrzením, že je stále co zlepšovat. Byly zmíněny i
zásluhy těch,  kteří  stáli  u  zrodu  IVV v  ČR,  kteří  –  bohužel  –  již  mezi  námi  nejsou,  a  to
Františka Mosera,  Jiřího Caletky a nedávno zesnulého Bohuslava Kupky.  Velice  vydařený
víkend  byl  zakončen  nedělním  „Světovým  dnem  chůze“  -  WWD,  který  je  jedním  ze  tří
pořádaných  v  ČR.  Mimořádné  poděkování  patří  vedení  oblasti  KČT  Plzeňského  kraje
jmenovitě  Josefu Sýkorovi  a Václavu  Zykmundovi  za realizaci  výstavy a práci  spojenou s
přípravou oslav v průběhu celého roku.

IML Nordic walking events – nová soutěž

Čtyři pořadatelé akcí IML ze severu Evropy (Boras – Viborg – Vaasa – Verdal) se dohodli na
podmínkách, za kterých mohou účastníci na jejich akcích získat další ocenění.
Podmínky plnění:
Po úspěšném dokončení první akce IML „Severské chůze“ má účastník nárok na zakoupení
speciálního IML Nordic pasu za 10 € a začít sbírat razítka. Jakmile absolvuje všechny čtyři
pochody, má nárok na bronzovou medaili na stuze. Po splnění další čtveřice získá číslo 2, za
další čtveřici číslo 3. IML Nordic pas musí účastník pro orazítkování předložit osobně na konci
každé dokončené akce. Každá nová úroveň ocenění musí zahrnovat pochod dokončený v
každé ze čtyř severských zemí, což znamená, že ve čtveřici nemůže být jeden pochod (stát)
uveden 2x.  Soutěž IML Nordic  se řídí  pravidly  IML Walking asociace.  Účastníci  chodí  po
všechny dny každého pochodu alespoň 20 km za den. Účastníci ve věku nad 70 let absolvují
nejméně 10 km za den.

J. Šlechta
Pohodou naplněné vánoční svátky

a v roce 2016 mnoho sil do dalších turistických aktivit
přeje sekce IVV/IML
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