
14. OLYMPIÁDA IVV 
 

    V sedmimilionovém čínském městě Chengdu se ve dnech 25. - 29.9. 2015 konala 
významná celosvětová turistická událost 14. OLYMPIÁDA  IVV, což je zkratka z německého 
„Internationaler Volkssportverband" a označuje Mezinárodní spolek lidových sportů, tedy 
sportů přístupných téměř každému. 

 

 

    Účastníkům olympiády bylo čínskými pořadateli po dobu jejího konání nabídnuto 
absolvování různě dlouhých pěších tras, cyklotras a plavání v bazénu na vzdálenost 300 m. 
Na úvod této akce absolvovali zástupci 40 zemí celého světa zahajovací ceremoniál                
s kulturním programem, se světelnou show včetně zapálení „olympijského ohně". Na této 
olympiádě měla Česká republika 23 zástupců.   

    Odbor KČT TJ VP Frýdek-Místek zde úspěšně reprezentoval Miroslav Zmydloch. 
Pro tohoto znamenitého turistu (na fotografii 3. zprava v tričku TJ VP) to byla již druhá 
olympiáda. Za své výkony a umístění obdržel diplomy v kategoriích plavání a pěší turistiky. 

 

http://ceskolipsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=nb-cina-mezinarodni-chodec-olympiada-1501


 

    Po absolvování všech disciplín následovala půldenní návštěva chovné stanice pandy velké a 
dalších zajímavostí, mimo jiné největšího a nejlépe zachovalého místního buddhistického 
kláštera Wenshu, návštěva největšího náměstí jihozápadní Číny Tianfu s monumentální 
sochou Mao Ce-tunga a procházkou po moderní pěší zóně Chunxi. 

    Po skončení olympiády se celá skupina přemístila nočním lůžkovým vlakem do severněji 
položeného a na památky bohatého historického města Xian. 

     Největším lákadlem v této oblasti byla návštěva jednoho z nejznámějších archeologických 
nálezů na světě armády terakotových válečníků. Město Xian však nabídlo mnohem víc - 
večerní procházku po zachovalých městských hradbách dlouhých 14 km, historické stavby 
Pagodu velké husy a Pagodu malé husy, Zvonici, Bubnovou věž, muslimskou čtvrť a další 
zajímavosti. 

    Cesta do ČR vedla z Xianu do Pekingu a po přestupu na pekingském letišti se letělo do 
Evropy největším dopravním letadlem současnosti airbusem A380.                                   

    Řada účastníků se již nyní těší na 15. Olympiádu IVV, která se bude konat v roce 
2017 v německém městě Koblenz. 

    Mirkovi Zmydlochovi děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme mu k do-
saženým výsledkům.  

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90659&idc=4032514&ids=10140&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90052&idc=4032514&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F

