
název_oddílu

1Prerie Express 35 – podzim 2003

Číslo 35 Podzim 2003

Fort Ticonderoga
19.–21. září 2003, Nymburk



název_oddílu

2 Prerie Express 35 – podzim 2003

z rady wi−cz

2 Prerie Express 35 – podzim 2003

Adresář
Westerners International−CZ
Veleslavínská č. p. 42 – nádraží Veleslavín, 
162 00 Praha 616−Veleslavín 
e−mail: wi@westerners.cz, www.westerners.cz 
IČO: 501379, č.ú.: 151486749/5100

Milan Mach
President WI−CZ  (XPC, RC)
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5−Stodůlky
tel.: 235 522 638, mobil: 606 459 153
práce: 272 764 575, fax: 272 760 339
e−mail: president@westerners.cz, milma@softmail.cz

Josef „Joe“ Moravec
Vice−president WI−CZ a sheriff TC  (TC)
Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616−Veleslavín
tel.: 235 361 450 (13–14 hod.)
mobil: 724 166 066
práce: 235 363 043
e−mail: trappers@westerners.cz,  
sheriff.trappers@seznam.cz

David Burjánek
Sekretář Rady WI−CZ  (XPC)
Přemyslova 370, 511 01 Turnov
mobil: 602 729 037, 608 778 859
práce: 481 325 682, fax: 481 312 117
e−mail: secretary@westerners.cz

Josef „Kevin“ Tymeš
Strážce pokladu WI−CZ  (TRC)
Nerudova 202, Řevnice
mobil: 606 873 934, 776 839 787
e−mail: treasurer@westerners.cz

Luděk „Cowpack“ Burian
Sheriff XPC (XPC, RC)
Hrusice 111, 251 66 Senohraby
tel.: 323 655 427, mobil: 602 822 015
práce: 323 640 831, fax: 323 640 732
e−mail: pony.express@westerners.cz

Alena „Alík“ Adamíková
Sheriff WCC (WCC, GRC)
Křížkovského 33, 603 00 Brno
tel.: 543 239 757, mobil: 604 672 642
e−mail: western.city@westerners.cz

Petr Binhack
Sheriff RC  (XPC, RC)
Zbynická 914/2, 153 00 Praha 5
mobil: 721 213 202
práce: 220 112 512–3
e−mail: rodeo@westerners.cz

Jan „Červotoč“ Šlechta
Sheriff GRC (GRC, TC)
Rymáně 645, 252 10 Mníšek pod Brdy
mobil: 732 301 335
e−mail: gold.rush@westerners.cz

Jiří „Danny“ Dvořák
Sheriff TRC  (TRC)
Španielova 1324, 163 00 Praha 6
mobil: 777 112 223
e−mail: danny@c−mail.cz

Yarda Frýbort
Sheriff MC  (MC)
K Dolu Marii 152, 261 01 Příbram VI
mobil: 777 576 266
e−mail: yardanehazel@seznam.cz

Pavel „Peggy“ Grund
Rep WI−CZ (TC)
Valčíkova 328, 530 09 Pardubice−Polabiny 
tel.+fax: 406 415 057, mobil: 603 790 681 
práce: 406 818 358
e−mail: rep@westerners.cz, peggy@westerners.cz

Hedvika „Viki“ Mojžíšová
Předsedkyně revizní komise WI−CZ  (GRC)
Na Václavce 6, 150 00 Praha 5
tel.: 251 562 050, mobil: 604 868 033
e−mail: hedvikamojzisova@seznam.cz

Pavel „Doktor“ Mrázek
Předseda odborné střelecké komise WI−CZ  (TC)
Veleslavínská 42, 162 00 Praha 616
mobil: 605 585 928, 777 961 618
e−mail: pavmrazek@seznam.cz

Martin „Vitana“ Hubík
Redakce Prerie Express  
Tábor 12, 616 00 Brno
mobil: 777 196 833 
práce: 546 122 255
e−mail: prex@westerners.cz, hubik@volny.cz

Adresář je průběžně aktualizovaný, nové nebo 
změněné údaje budou označovány tučně pro 
snažší vyhledání.

Ahoj westerners,v tom to čís le na jde te 
ná vrh změn Sta nov WI−CZ, v po do bě 
jak bu de před lo žen Shro máž dě ní 

vyslanců WI−CZ v úno ru 2004. Změ ny ne jsou 
ni jak re vo luč ní. Mě ní se na pří klad po zi ce vý kon
né ho se kre tá ře a stráž ce po kla du. Ty to funk ce 
jsou de fi no vá ny ja ko vý kon né, vo lí je Ra da WI−
CZ a ma jí pro pří ště v Ra dě hlas po rad ní. Je jich 
hlav ním úko lem je vést veš ke rou do ku men ta ci 
re spek ti ve hos po da ře ní WI−CZ. Sle du je me tím 
mož nost urych lit změ ny v pří pa dě ne pl ně ní 
po vin nos tí těch to funk cio ná řů. Ra da mů že re a
go vat vel mi rych le a ne mu sí svo lá vat mi mo řád
né Shro máž dě ní vyslanců. Dal ší dů le ži tou změ
nou je vy tvo ře ní tzv. člen ských schů zí. Ty bu dou 
pro bí hat po dob ně ja ko jsme vás se zna mo va li 
s orga ni zač ním uspo řá dá ním WI−CZ – zda sdru
že ní práv ních sub jek tů ne bo čle nů. Ta dy je po sí
le ní roz ho do vá ní člen ské zá klad ny, pro to že se 
do ně ho tím to způ so bem za po jí všich ni čle no vé, 
kte ří se zú čast ní val ných hro mad svých corra lů. 
Mož nost ko ná ní Shro máž dě ní vyslanců, ale ze 
sta nov vy puště na ne ní. Pro stu duj te si text sta
nov po zor ně a pří pad né do ta zy po sí lej te 
vý hrad ně pí sem nou for mou na ad re su pre si
den ta WI−CZ, nej poz dě ji však do 15. listopadu 
2003. Po ku sím se na ty to do ta zy od po vě dět 
v pří štím PRE Xu.

Na zá ři jo vé Ra dě jsme při ja li roz po čet na rok 
2004. Je kon ci po ván ja ko mír ně schodko vý, 
dí ky předpo klá da né ztrá tě v le toš ním ro ce. Ale 
teď to vy pa dá, že ta ztrá ta ne bu de ni jak dra ma
tic ká, tak že na kon ci ro ku 2004 mů že me skon
čit i s mír ným zis kem.

Rendezvous WI−CZ pro běh lo za vý raz ně niž
ší účas tí čle nů, já sám jsem le tos ta ké chy běl. 

Mož ná se na hro ma di lo ví ce fak to rů na jed nou. 
Z jed no ho mé ně navští ve né ho Rendezvous bych 
ne dě lal vě du. Sto pro cent ní účas tí se mo hou 
po chlu bit čle no vé no vé ho Mu sic Corra lu. Na 
so bot ní Count ry bál dora zi ly všech ny tři sku pi
ny. Tím jste si moh li udě lat cel ko vý do jem 
o je jich pro duk ci.

Bo hu žel hor ké a su ché lé to zřej mě ně kte rým 
z vás za hřá lo krev až pří liš, což se pro je vi lo 
ostřej ší vý měn nou ná zo rů me zi ně kte rý mi 
„ma zá ky“ a čle ny MC. Šlo pře de vším o styl 
je jich ob le če ní. Chápu, že to pro ně kte ré by lo 
šo ku jí cí, ale než „dvak rát říznu“, měl bych zku sit 
ale spoň jed nou „mě řit“. Čle no vé MC jsou si ce 
ve WI−CZ no váč ky, ale to ne zna me ná, že ne by
li po uče ni, jak to na Rendezvous cho dí. Je jich 
ob le če ní mě lo te dy svůj dů vod a she riff MC, by 
vám ty dů vo dy rád sdě lil pří mo na mís tě. Jak si, 
ale ne by lo ko mu. Ni kdo se ho na nic ne ze ptal!
Mě li by chom po cho pit, je jich vy svět le ní. WI−CZ 
je ote vře nou spo leč nos tí, kde se pre zen tu jí 
westerno vé sty ly od li ving histo ry až po sou čas
nost. Buď me to le rant ní a snaž me se jim nej dří
ve po ro zu mět. A hlav ně měj me úctu k je jich 
do vednostem. Kaž dý z nás je svým způ so bem 
vý ji meč ný v tom co dě láme. Sto jí nás to znač né 
úsi lí, čas i fi nanč ní pro střed ky. Nech me ved le 
nás dý chat i ty, kte ří na prv ní po hled vy pa da jí, 
že me zi nás ne pat ří.

Naplňme skut ky slo va po cho pe ní, to le ran ce 
a úcta i když to tře ba bu de tro chu bo let. Slo va 
bez obsahu, jsou slo va prázd ná… V dneš ní spo
leč nos ti to pla tí dvoj ná sob.
Měj te se fajn.

Mi lan Mach
pre si dent WI−CZ

informační čtvrtletník – členská publikace zdarma
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Slo vo pre si den ta

NABÍZÍ:

✮  udidla ✮ ostruhy ✮ biče 
✮ bičíky ✮ uzdečky ✮ otěže 

✮ sedla ✮ nepromokavé australské 
jezdecké pláště a kožené klobouky ✮ 
navajo deky a westernové oblečení  

z Mexika a USA
 ✮ pouzdra na pistole a nože

✮ lasa ✮ opasky ✮ přesky 
✮ pastevecké biče

✮ skleněné i kovové korálky
✮ kostice ✮ jelenice 

✮ poncha a tradiční kultovní
předměty z Jižní Ameriky
✮ kosmetika pro koně...

Týnská 2, 110 00 Praha 1

Westerňácké diskusní 
auditorium na internetu

najdete na diskusním serveru MAGEO na 
adrese www.mageo.cz/chatroom/22790. 
Pokud jste se již zaregistrovali na adrese 
www.mageo.cz, najdete auditorium v katego
rii „koníčky, volný čas“ pod názvem 
„WESTERN – historie osidlování americk-
ého pohraničí“. Vitana

indiáni na internetu

poměrně nový web www.indiani.cz je 
věnován indiánské tématice jak formou 
odborných článků tak návodů na zhotovení 
výrobků s množstvím fotografií. Součástí je také 
prezentace kmene Tipi Wanži a v neposlední 
řadě internetový obchod s hobbystickým 
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Je ko nec lé ta a než se na dě je me bu dou vá no
ce. Rád bych struč ně se zná mil čle ny WI−CZ 
s čin nos tí Gold Rush Corra lu v le toš ní ro ce.

Již v půl ce led na po řá dal Čes ký klub zla to ko
pů na Bo jovském po to ce zim ní rý žo vá ní, kde byl 
za stou pen i Gold Rush Corral.

Člen Klu bu Mo ravskoslezských zla to ko pů 
Pe pa Ve če řa z Je se ní ku uspo řá dal vy ni ka jí cí 
„Je se nický Klondi
ke“, ak ci po dob nou 
zá vo du Mi nu te Man. 
Na start na stou pi li 
jed not liv ci i družst va 
a je jich úko lem 
mi mo pře cho du 
„Chilkoo tu“ s pře de
psa nou po vin nou 
vý stro jí by lo i vy hle
dá vá ní sta no višť 
a pl ně ní růz ných 
úko lů, za něž se při
čí ta ly trest né mi nu ty. 
Náš corral se 
zů častnil v hoj ném 
po č tu. Star to va li 
jsme ze Zla tých Hor 
za krás né ho po ča sí, 
v kop cích už sně ži lo 
a pře chod „Chilkoo
tu“ nám „zpří jemni
la“ sně ho vá vá ni ce, 
zkrát ka sko ro ja ko 
na sku teč ném 
Klondi ke. V Hor ním 
údo lí, kde jsme 
no co va li by lo již pl no 
sně hu. Alík do sáh la 
krás né ho 3. mís ta 
a v že nách by la 
do kon ce prv ní. Já 
jsem byl oce něn za 
po sled ní mís to, ale 
přes to jsem byl se svým vý ko nem spo ko jen. 
By la to vy ni ka jí cí ak ce a vě ří me, že se do čká me 
dal ší ho roč ní ku.

Ně ko lik na šich čle nů se zů častni lo květ no vé

ho Otví rá ní clai mů na Ko cá bě a na pře lo mu 
květ na a červ na rý žo val Gold Rush Corral opět 

v te ré nu, kon krét ně na jed nom z pří to ků 
Bo jovské ho po to ka. Ak ce se vel mi vy da ři la 
a i zla ta by lo le tos o ně co ví ce, zřej mě dí ky loň
ským po vod ním.

Tý den na to, te dy 7. červ na jsme spo leč ně 
s Klu bem Mo ravskoslezských zla to ko pů uspo řá
da li již tra dič ní sou těž „O zla tinku Beaver Ci ty“. 
Na ším vel kým úspě chem by lo prv ní mís to 

v ka te go rii tří člen
ných druž stev. Náš 
tým (Alík, Vi ki na 
a Jenda Čer vo toč) 
po ra zil Czech Py ro
tech nik Team, kte rý 
byl v ro ce 2002 mis
trem ČR a SR a le tos 
by li na mis trov ství 
ČR a SR na Ko cá bě 
na dru hém mís tě.

Zmí ně né mis trov
ství na Ko cá bě 
v Ma lé Le či ci se 
ko na lo 20. až 22. 
čer ven ce. Náš corral 
se po dí lel na pří pra
vě a při bu do vá ní 
zá vo diště. Ve vlast
ním zá vo dě opět 
za zá ři la Ale na „Alík“ 
A d a  m í  k o  v á , 
v že nách−pro fe sio
nál kách skon či la na 
3. mís tě a po ra zi la 
tak i troj ná sob nou 
mis try ni svě ta Ve ro
ni ku Štěd rou. Náš 
do bo vý tá bor bu dil 
ve li kou po zor nost 
ná vštěv ní ků i sou tě
ží cích, k če muž při
spě la prav dě po dob
ně i ohrom ná ký ta, 

kte rá se to či la nad oh něm a z níž jsme po ce lou 
do bu ak ce stá le odkra jo va li.

V červ nu opět pro běh la ak ce „In dián ské 
lé to“ v Mo tol ské ne moc ni ci, kde jsem učil dě ti 
rý žo vat zla to.

V hoj ném po č tu (80 %) se GRC zú čast nil 
Rendezvous WI−CZ, kde jsme ta ké uspo řá da li 
sou těž pro dě ti i do spě lé.

V srp nu (8.–10. 8.) jsem spo lu s Alí kem 
na vští vil mis trov ství Ra kous ka v Rauri su. Alík 
zde do pl ni la pě ti člen né druž stvo Czech Py ro
tech nik Team, kte ré se umís ti lo na tře tím mís tě. 
Já jsem sla vil úspěch v do plň ko vé sou tě ži, kde 
mě li všich ni sou tě ží cí za úkol vy rý žo vat z hro ma
dy pís ku je den va lou nek zla ta a je den ozna če ný 
eurodva cetník. Měl jsem to štěs tí, že se mi po da
ři lo vy rý žo vat min ci (va lou nek by mě po tě šil víc) 
a zís kal jsem tak dru hé mís to.

Z Ra kous ka jsme za zla tem po kra čo va li do 
Švý car ské ho Willi sau, kte ré hosti lo le toš ní mis
trov ství svě ta (12.–17. 8.). Zde se nám pří liš 
ne da ři lo, stej ně ja ko ostat ním čle nům čes ké 
vý pra vy, inu ne ní po kaž dé po sví ce ní. Snad se 
nám bu de da řit lé pe za rok na Mis trov ství svě ta 
na Slo ven sku Ta ky jsme tu s Alí kem by li asi je di
ní, kdo se po hy bo val a sou tě žil v do bo vém kos
tý mu.

Dal ší mě ře ní sil na se be ne ne cha lo dlou ho 
če kat, 23. srp na by la ve Zla tých Ho rách sou těž 
O pu tov ní zla tou pá nev sta ros ty Zla tých Hor. 
Alík opět ne cha la všech ny soupěřky za se bou 
a sta nu la na nej vyš ším stup ni. I já jsem zís kal 
prv ní mís to, ale v ka te go rii „babrá ci“. Zla tou 
pá nev si do Br na od ve zl Fi do z Klu bu 
Mo ravskoslezských zla to ko pů. No, ale spoň 
zů sta la v Čes ku, sou tě že se zúčast ňu je ta ké 
mno ho Po lá ků a Slo vá ků.

Le tos nás ješ tě če ká v půl ce zá ří rý žo vá ní 
v te ré nu u Krasko va, tý den na to Zla té Ho ry, 
opět te rén a v so bo tu ve čer s KMSZ uza ví rá ní 
clai mu. Ješ tě než zamrznou po to ky, spo leč ně 
s KMSZ dal ší rý žo vá ní v te ré nu v Že le ta vě u Tře
bí če.

Když si pří spě vek po so bě zpět ně pro čí tám, 
mu sím kon sta to vat, že le toš ní rok měl corral 
sku teč ně bo ha tou čin nost.

She riff GRC
Jenda Čer vo toč

  

Gold Rush Corral

Jenda Červotoč zmožen soutěžením na Mistrovství 
světa ve Švýcarsku

Jenda Červotoč s „cenou“ za doplńkovou soutěž 
na Mistrovství Rakouska

Alík na stupni vítězů na Mistrovství ČR  
 v rýžování zlata v Malé Lečici na Kocábě

Najdete nás na adresách:

170 00 Praha 7, Janovského 52
tel.: (02) 66 71 11 33,  

fax: (02) 80 48 71
mobil: 0603 42 44 81

382 73 Vyšší Brod, Náměstí 76
tel.: (0337) 74 62 08

370 05 České Budějovice, Husova 85
tel.: (038) 412 69

746 01 Opava, Olomoucká 44
WEE WEST CLUB

tel.: (0653) 21 81 24

767 01 Kroměříž, Ztracená 73
tel.: (0634) 33 00 52
fax: (0634) 35 01 21

e−mail: mail@lucky−horse.cz
www.lucky−horse.cz
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Bez komentáře

Sheriff WCC
Alena „Alík“ Adamíková

zprávy z corralů
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Přá te lé, dal ší roč ník jíz dy Po ny Expressu 
Evro pou, z na še ho po hle du již de va te nác
tý, je za ná mi. Vzhle dem k to mu, že ty to 

řád ky pí šu ješ tě před schůz kou Ra dy XPC 
a před rozpra va mi jed not li vých vět ví, ne řku−li 
před schůz kou šé fů XP zú čast ně ných ze mí, kte
rou svo lám kon cem lis to pa du, ber te ná sle du jí cí 
in for ma ce zčás ti ja ko ofi ci ál ní, zčás ti ja ko přá tel
ské po po ví dá ní.

Le toš ní jíz da mě la ná sle du jí cí směr a sché
ma. Z Ko šic přes Ru žombe rok a Ži li nu na 
Bumbálku (hra ni ce SK), dá le do Suchdo la nad 
Odrou, kde do šlo k na po je ní tra sy z Przy siecze 
(PL) přes Opa vu. Slou če ná poš ta po kra čo va la 
v sed lech přes Beaver Ci ty a Ji hla vu do Stří br né 
Lho ty, tam se na po ji la tra sa od ra kous kých hra
nic. Dá le do Dol ní Pous tev ny – Sebnitz (hra ni ce 
D) přes Berlin do Ha ren, cí lo vé sta ni ce v těs né 
blíz kos ti ho land ských hra nic.

Prv ní jez dec vy jel v Ko ši cích na uve de nou 
tra su, dlou hou cca 2 200 km, v pá tek 15. srp na 
ve 14 hod a po sled ní jez dec při jel do Ha ren 23. 
srp na ve 13 hod. Jíz da te dy tr va la bez jed né 
ho di ny 8 dní a mu sím po zna me nat, že ten to krát 
se sku teč nost a teo re tic ký har mo no gram té měř 
zto tožni ly. Já osob ně jsem se účast nil pře dávky 
na pol sko–čes kých hra ni cích 16. 8. ve 23 hod, 
kde asis ten ce po hra nič ní po li cie se da la brát spíš 
ja ko ka ma rád ské sví ce ní pátra cím světlo me tem 
na sto lek postmaste ra, než ja ko ofi ci ál ní pří tom
nost stát ní ho or gá nu. V tu sa mou do bu pro bí ha
lo pře dá ní poš ty na hra ni cích slo ven sko−čes
kých. Nut no po do tknout, že v ce lé his to rii XP 
při pře dávkách na hra ni cích do šlo pou ze jed nou 
(na ra kous kých hra ni cích) k pro blé mu, kte rý měl 
ovšem ra kous ký jez dec, ni ko liv poš ta, kte rou 
ve zl. Chtěl bych i tou to ces tou po dě ko vat cel ní
kům a po li cii za je jich vstříc nost a ocho tu, se 

kte rou se na hra ni cích se tká vá me. Po ny Express 
má do kon ce ta ko vou dů vě ru, že ni kdo ob sah 
mo chilly ne kon tro lu je.

Ze slo ven ských hra nic do Puste ven je zřej mě 
nej ob tíž něj ší úsek ce lé ho ČsXP. Jez dec pro jíž dí 
Mo rav sko slez ské Bes ky dy, kte ré se vy zna ču jí 
pří krý mi srá zy. Po kud vy jde ten to úsek na noc 
tak ja ko le tos, je jíz da sku teč ně ne bez peč ná. 
Je li kož má jez dec po vin nost jet si ce expres, ale 
zá ro veň bez peč ně aby poš ta by la do ru če na, pro
jíž dí ten to úsek ob vyk le 2 ho di ny i ví ce. Po cho
pi tel ně, že pří pad né zdr že ní do že nou jezd ci 
v ro vi nách. Ale tak to v XP cho dí. Žád ný jez dec 
ne mů že ří ci, že je tzv. na je to a má dost ča su, 
pro to že ni kdo ne ví, kde pří pad ný ča so vý před
stih bu de po tře ba.

V ne dě li rá no v Such do le postmaste ři pol
skou a opavskou poš tu vpra vi li do mo chilly ze 
Slo ven s ka a jezd ci vy ra zi li na dal ší úse ky. 
V Kostelci na Ha né se sta la ne pří jem ná zá le ži
tost. Ně ja ká ři dič ka na bou ra la vo zid lo pře dá ka 
mo rav ské zá pad ní vět ve a ten ne mo hl po kra čo
vat v pře su nech po pře dá va cích mís tech. Vzhle
dem k to mu, že jsem se na lé zal v lo ka li tě, ne boť 
jsem měl v úmys lu být ně kte rým pře dávkám 
pří to men, po žá dal mě pře dák, abych ho za stou
pil. Z pře dávky v Dra ha nech jsem te dy „pře dá
ko val“ po úse cích do Jih la vy a po pře dávce 
jezdcům „mé“ vý chod ní čes ké vět ve jsem v té to 
čin nos ti po kra čo val až do Stří br né Lho ty. Me zi
tím pro je la do Lho ty svou tra su ze Stu dá nek 
již ní čes ká vě tev.

Ve Stří br né Lho tě pro bí hal do pro vod ný pro
gram, kte rý byl ten to krát dob ře při pra ven 
a po čí tám s do tyč ný mi or ga ni zá to ry i pro pří ští 
dů le ži tý rok. V prů bě hu ma ni pu la ce s poš tov ní
mi zá silka mi pro běh la v re žii Čantekha ty (XPC) 
při kou ře ní ka lu me tu in di án ská věšt ba, tý ka jí cí 
se dal ší ho prů bě hu jíz dy XP. Vý sle dek byl klad ný 
a tak vy ra zi li jezd ci k ně mec kým hra ni cím s klid
ným po ci tem. Zde si mu sím při hřát svou po lív
čič ku. Jez dím úsek ze Lho ty a le tos jsem ho jel 
po šest nác té. Na hra ni ce při je li jezd ci v před sti
hu a me zi ná rod ní pře dávka v Sebnitzu pro běh la 
per fekt ně. Po Ně mec ku je li jezd ci ješ tě dal ší 
4 dny a po pří jez du do Ha rem mi po slal šéf 
ně mec ké ho XP tu to zprá vu: Der XP ist am 
23.8. 13.00 Uhr ohne zwischenfälle in Ha ren 
ange kommen! Harry.

Ješ tě po sled ní in for ma ci. Pře dá ky vět ví pro 
le toš ní roč ník by li mo rav ští Valchář, Ko zelský, 
La ci na a češ tí Čermák, Še di vý, Bu ri an. To je 
pro tu to chví li všech no a bu de me při pra vo vat 
pří ští ju bi lej ní roč ník.

Sheriff XPC
Cowpack 

Po ny Express 2003
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I. Po slá ní a čin nost Westerners International−CZ
čl. 1 − Westerners International−CZ
(dá le jen WI−CZ) je ne po li tic kou spo le čen skou or ga ni za cí 
sdru žu jí cí zá jem ce o hra ni čářskou his to rii Se ver ní Ame ri
ky. WI−CZ se hlá sí k me zi ná rod ní mu hnu tí Westerners 
a zto tož ňu je se s cí li a po slá ním svě to vé or ga ni za ce WI se 
síd lem v Ok la ho ma Ci ty v USA. WI−CZ má vlast ní práv ní 
sub jek ti vi tu a mů že svým jmé nem vy stu po vat v práv ních 
vzta zích. Pů so bí na ce lém úze mí Čes ké re pub li ky a je ho 
síd lem je Pra ha. Ad re sa: Ve lesla vínská čp 42, 162 00 
Pra ha 6.

čl.2 − Úko ly a cí le
1. WI−CZ si kla de za cíl prav di vě a ob jek tiv ně při bli žo
vat his to ric ké sku teč nos ti od dob osíd lo vá ní Se ver ní 
Ame ri ky a to i pro ši ro kou ve řej nost.
2. WI−CZ roz ví jí čin nost svých čle nů pro střed nic tvím 
corra lů ja ko zá klad ních or ga ni zač ních jed no tek, je jichž 
čin nost je zpra vid la za mě ře na na jed not li vé zá jmo vé 
ob las ti.
3. Cí lem je i zpro střed ko vá vat in for ma ce a sty ky se 
stej ně ne bo po dob ně za mě ře ný mi or ga ni za ce mi či jed
not liv ci, jak v Čes ké re pub li ce, tak i v za hra ni čí.
4. WI−CZ hod lá po řá dat se tká ní zá jem ců o wes tern 
a dal ší ak ce se za mě ře ním na wes tern či se jich pra vi
del ně zú čast ňo vat.
5. WI−CZ hod lá pro vá dět vlast ní pub li kač ní čin nost 
a vy dá vat westerno vé no vi ny.
6. WI−CZ hod lá vy bu do vat v Čes ké re pub li ce westerno
vý skan zen, kde by vy ví jel svou čin nost.
7. WI−CZ vy dá vá pra vid la stře lec kých sou tě ží WI−CZ, 
kte rá jsou do plň kem těch to Sta nov a ji miž jsou po vin ni 
čle no vé WI−CZ se ří dit nastře leckých ak cích WI−CZ. 
Sou čás tí his to ric ké ho odě vu čle nů WI−CZ mů že být 
i do bo vá zbraň a čle no vé ji tu díž mo hou na ak cích 
po řá da ných WI−CZ dr žet.
8. Pro gram čin nos ti WI−CZ ko or di nu je Ra da WI−CZ 
(dá le jen Ra da)

čl.3 Při pl ně ní svých úko lů a cí lů se WI−CZ a je ho 
corra ly ří dí obec ně plat ný mi práv ní mi před pi sy Čes ké 
re pub li ky (dá le jen ČR) a svý mi sta no va mi, kte ré jsou 
ve vzá jem ném sou la du. V čin nos ti se uplat ňu je prin cip 
dob ro vol né ho člen ství, jed no ty zá jmů WI−CZ a corra lů 
se zá jmy kaž dé ho čle na a dá le prin cip zá kon nos ti.

čl. 4 − Hos po da ře ní a ma je tek WI−CZ
1. Hos po da ře ní WI−CZ a je ho corra lů se ří dí obec ně 
zá vaz ný mi práv ní mi před pi sy ČR a sta no va mi WI−CZ 
a je ho corra lů.
2. Vzhle dem k to mu, že jed not li vé corra ly ma jí vlast ní 
práv ní sub jek ti vi tu, sta no vu jí si vlast ní pra vid la hos po
da ře ní se svým ma jet kem a fi nanč ní mi pro střed ky. 
WI−CZ ne má prá vo svým corra lům do té to ob las ti jak
ko liv za sa ho vat, ale ta ké za hos po dář skou čin nost 
svých corra lů ne ne se žád nou zod po věd nost.
3. Své fi nanč ní pro střed ky má WI−CZ na vlast ních 
účtech, a to i de vi zo vých.
4. Ma je tek WI−CZ tvo ří pří jmy zís ka né členský mi pří spěv
ky na čin nost, dá le z příj mů ply nou cích z vlast ní čin nos ti, 
z vý no sů vlast ní ho ma jet ku, sub ven cí, da rů, do ta cí, dob
ro vol ných pří spěv ků čle nů a corra lů a ji ných zdro jů.
5. WI−CZ spra vu je pou ze svůj ma je tek (ni ko li ma je tek 
svých corra lů). Hos po da ře ní s tím to ma jet kem se ří dí 
roz hod nu tím shro máž dě ní WI−CZ a me zi jed not li vý mi 
shro máž dě ní mi usne se ním Ra dy WI−CZ.

II. Člen ství ve WI−CZ
čl. 5 Čle nem WI−CZ se mů že stát kaž dý ob čan ČR či 
ci zí stát ní pří sluš ník, kte rý do vr ší 15 let a sou hla sí 
s po slá ním a sta no va mi WI−CZ, když u osob mlad ších 
18–ti let je dá le butný sou hlas zá kon né ho zá stup ce.

čl. 6 Člen ství ve WI−CZ vzni ká na zá kla dě prv ní ho při je tí 
čle na do corra lu (tzv. ma teř ský corral, ma teř ské člen ství). 
Při hláš ky ma teř ských i dal ších čle nů evi du jí jed not li vé 
corra ly, kte ré si ur ču jí i způ sob a pod mín ky při je tí svých 
čle nů. Člen ství ve ví ce corra lech je mož né (dal ší člen ství).

čl. 7 Člen WI−CZ má ta to zá klad ní prá va:
1. Po dí let se na ří ze ní WI−CZ, spra vo vá ní je ho zá le ži
tos tí a kon tro le je ho čin nost.
2. Účast nit se všech ak cí WI−CZ a po ží vat vý hod, kte ré 
WI−CZ svým čle nům po sky tu je.
3. Účast nit se jed ná ní a roz ho do vá ní na shro máž dě
ních WI−CZ.
4. Vo lit a být vo len do or gá nů a or ga ni zač ních slo žek 
WI−CZ.
5. Před klá dat ná vr hy na roz voj a zlep še ní čin nos ti or ga ni
za ce, ob ra cet se s při po mín ka mi a stíž nost mi tý ka jí cí mi se 
WI−CZ k je ho or gá nům a být o je jich vy ří ze ní in for mo ván.
6. Být se zná men s vý sled ky hos po da ře ní WI−CZ.

čl.8 Člen WI−CZ má ty to zá klad ní po vin nos ti:
1. Do dr žo vat sta no vy WI−CZ a ří dit se roz hod nu tím 
or gá nů WI−CZ.
2. Po dí let se svou čin nos tí v corra lech na pl ně ní úko lů 
a cí lů WI−CZ.
3. Za pla tit člen ské pří spěv ky na čin nost WI−CZ ve sta
no ve né vý ši a ter mí nu.
4. Člen WI−CZ ne se osob ní zod po věd nost za své jed ná
ní v rám ci čin nos ti WI−CZ a je po vi nen se zod po ví dat 
pří sluš ným or gá nům corra lů, je jichž je čle nem a or gá
nům WI−CZ. Pří pad nou mo rál ní a fi nanč ní ztrá tu pro 
WI−CZ je po vi nen v pl né vý ši uhra dit. Dal ší prá va 
a po vin nos ti čle na, ur ču jí jed not li vé corraly WI−CZ.

čl.9  Člen ství ve WI−CZ za ni ká z ná sle du jí cích 
pří čin:
1. Vy stou pe ním čle na z ma teř ské ho corra lu na zá kla dě 
vlast ní žá dos ti po da né or gá nům corra lu.
2. Vy lou če ním čle na pro hru bé po ru še ní sta nov corra lu 
a sta nov WI−CZ. O vy lou če ní čle na roz ho du je corral, je hož 
je čle nem, v pří pa dě po ru še ní sta nov WI−CZ i Ra da WI−
CZ.
3. Nepla ce ním člen ských pří spěv ků na čin nost WI−CZ 
ve sta no ve né vý ši a lhů tě.
4. Zru še ním ma teř ské ho corra lu, je však opráv něn zvo
lit no vý ma teř ský corral, je−li čle nem i ji né ho corra lu.
5. Úmr tím čle na.
6. Zá ni kem WI−CZ.

čl.10 Pří spěv ky na čin nost WI−CZ:
Kaž dý člen WI−CZ je po vi nen při spí vat na čin nost WI−CZ 
část kou sta no ve nou shro máž dě ním ne bo Ra dou WI−CZ. 
Jed not li vé corra ly si sta no vu jí vlast ní pra vid la a vý ši pří
spěv ku,do kte ré ho za po čí tá va jí i pří spě vek na čin nost 
WI−CZ. Pří spěv ky na čin nost WI−CZ pla tí jed not li vé corra
ly jed no rá zo vě za všech ny své čle ny na účet WI−CZ ne bo 
pří mo stráž ci po kla du WI−CZ, a to jed nou roč ně, nej poz
dě ji do kon ce břez na kaž dé ho ka len dář ní ho ro ku. U no vě 
při ja tých čle nů pak nej poz dě ji tři mě sí ce po je jich při je tí.

čl.11 Čest né člen ství v or ga ni za ci WI−CZ:
Ti tul čest ný člen WI−CZ se udě lu je vý ji meč ně jed not liv
cům, kte ří se mi mo řád ně za slou ži li o pl ně ní úko lů 
a  po slá ní či o pro pa ga ci WI−CZ ne bo je ho corra lů. Ti tul 
udě lu je na ná vrh Ra dy WI−CZ shro máž dě ní WI−CZ. 
K udě le ní ti tu lu je za po tře bí sou hla su 2/3 vět ši ny pří tom
ných čle nů (vyslanců) shro máž dě ní WI−CZ. Čest né člen
ství se jme no va né mu udě lu je pře dá ním certi fi kační lis ti ny. 
Čest ný člen má prá vo se zú čast ňo vat čin nos ti WI−CZ 
a po uží vat sym bo lů WI−CZ, ni ko liv však ke ko merč ním 
úče lům. Žád né ji né po vin nos ti a prá va ne má. Čest né 
člen ství mů že být pro hru bé zne vá že ní dob ré ho jmé na 
or ga ni za ce WI−CZ či je ho corra lů od ňa to, a to roz hod nu
tím shro máž dě ní WI−CZ. K od ně tí čest né ho člen ství je 
za po tře bí sou hla su nad po lo vič ní vět ši ny pří tom ných čle nů 
(vyslanců) shro máž dě ní WI−CZ.

III. Or ga ni za ce a ří ze ní WI−CZ
čl.12 WI−CZ vy tvá ří ty to or gá ny:
1. Člen ská schů ze
2. Ra da
3. Re viz ní ko mi se
4. Od bor ná ko mi se

čl.13 Způ sob roz ho do vá ní or gá nů WI−CZ:
1. Or gá ny WI−CZ roz ho du jí usne se ním. Pro plat nost 
usne se ní or gá nů WI−CZ se vy ža du je je jich řád né svo lá ní, 
sou hlas nad po lo vič ní vět ši ny čle nů, ne urču jí−li sta no vy 
ji nak.
2. Hla su je se ve řej ně, po kud se v jed not li vých pří pa
dech jed na cí or gán pře dem ne usne se na taj ném hla so
vá ní.
3. Hla su je se na vý zvu oso by po vě ře né ří ze ním jed ná ní 
or gá nu WI−CZ zdvi že ním ru ky ne bo ji ným vhod ným 
způ so bem nevzbu zu jí cím po chyb nost o pro je ve né vů li 
a v pří pa dě taj né ho hla so vá ní ode vzdá ním hla so va cích 
líst ků do schrán ky k to mu ur če né.
4. Po drob nos ti o způ so bu své ho jed ná ní upra ví po dle 
po tře by jed na cí or gán WI−CZ svým usne se ním.
čl.14 Hla so vá ní v Ra dě a Re viz ní ko mi si
Usne se ní Ra dy a Re viz ní ko mi se, lze při jmout též hla
so vá ním usku teč ně ným pí sem ně ne bo po mo cí pro
střed ků sdě lo va cí tech ni ky, jestli že tímto způ so bem hla
so vá ní pro je ví sou hlas vět ši na čle nů or gá nů. Pro ten to 
pří pad se hla su jí cí po klá da jí za pří tom né.

IV. Člen ská schů ze
čl. 15 − Způ sob svo lá ní schů ze
1. Nej vyš ším or gá nem WI−CZ je schů ze čle nů WI−CZ 
( dá le jen „ člen ská schů ze“ ).
2. Člen ská schů ze se na chá zí po dle po tře by tak, aby 
čle no vé moh li pro jed nat zá le ži tos ti pat ří cí do je jí pů sob
nos ti, nej mé ně však jed nou za dva ro ky.

3. Člen ská schů ze mu sí být svo lá na do 60–ti dnů, 
po žá dá−li o to pí sem ně ale spoň jed na tře ti na čle nů 
WI−CZ ne bo Re viz ní ko mi se.
4. Člen skou schů zi svo lá vá Ra da. Svo lá ní člen ské schů ze 
mu sí být čle nům ozná me no pí sem nou po zván kou 30 dní 
pře dem. Po zván ka mu sí ob sa ho vat údaj o na vrže ném 
po řa du jed ná ní a o do bě a mís tě ko ná ní člen ské schů ze.
5. Ne ní−li člen ská schů ze schop na se usná šet, svo lá 
Ra da ná hrad ní člen skou schů zi tak, aby se ko na la do tří 
dnů ode dne,kdy se mě la ko nat člen ská schů ze pů vod
ně svo la ná.Ná hrad ní člen ská schů ze mu sí mít ne změ
ně ný po řad jed ná ní a je schop na se usná šet bez ohle du 
na usta no ve ní čl. 13 odst. 1 sta nov.
6. Člen skou schů zi ří dí pre zi dent WI−CZ ne bo ji ný člen 
WI−CZ po vě ře ný k to mu Ra dou ne bo člen skou schů zí.

Čl. 16 Pů sob nost člen ské schů ze
1.  Do pů sob nos ti člen ské schů ze pat ří:
  a) Mě nit sta no vy
  b)  Od vo lá vat čle ny Ra dy krom sche riffů corra lů. Vo lit 

a od vo lá vat čle ny re viz ní ko mi se a je jich ná hrad ní ky.
  c)  Vo lit pre zi den ta WI−CZ pří mou vol bou z kan di dá tů 

před lo že ných Ra dou.
  d)  Schva lo vat roč ní účet ní zá věrky.
  e)  Roz ho do vat o roz dě le ní a uži tí zis ku, po pří pa dě 

způ so bu úhra dy ztrá ty.
  f)  Roz ho do vat o zru še ní corra lu, po kud se do sta ne do 

zřej mé ho roz po ru se sta no va mi a po slá ním WI−CZ.
  g)  Roz ho do vat o sply nu tí, slou če ní, pře mě ně, roz dě

le ní a o ji ném zru še ní or ga ni za ce WI−CZ. Roz ho do
vat o vy po řá dá ní je jí ho ma jet ku po zá ni ku.

2. Člen ská schů ze roz ho du je o dal ších zá le ži tos tech 
tý ka jí cích se WI−CZ a je jí čin nos ti, po kud tak sta no ví 
zá kon, sta no vy, popř. po kud si roz ho do vá ní o ně kte ré 
vě ci vy hra di la.

čl: 17 − Díl čí člen ská schů ze
1. Je−li to vzhle dem k po va ze před po klá da ných ná vr hů 
účel něj ší, mů že Ra da svo lat člen skou schů zi for mou 
díl čích člen ských schů zí. Díl čí člen ské schů ze ne mo hou 
být svo lá ny k roz ho do vá ní o zá ni ku WI−CZ.
2. Díl čí člen ské schů ze jsou opráv ně ny hla so vat jen 
o ná vr zích, před lo že ných Ra dou ne bo je jím pro střed
nic tvím. Ra da je po vin na za jis tit vy hod no ce ní vý sled ků 
jed ná ní díl čích člen ských schů zí sečte ním hla sů ode
vzda ných na všech díl čích člen ských schů zích. Vý sled ky 
hla so vá ní mu sí být ově ře ny Re viz ní ko mi sí.

čl. 18  − Shro máž dě ní vyslanců
1. Shro máž dě ní vyslanců pl ní pů sob nost člen ské schů
ze. Shro máž dě ní vyslanců ne mů že být svo lá no k roz ho
do vá ní o zá ni ku WI−CZ Vy slan ci jsou vo le ni čle ny 
v corra lech po dle klí če, urče né ho Ra dou.
2. Shro máž dě ní vyslanců svo lá vá Ra da a je po vin na 
za jis tit, aby vy slan ci by li pře dem in for mo vá ni o na vrže
ném po řa du jed ná ní a o do bě a mís tě ko ná ní shro máž
dě ní.

čl. 19 − Ra da
1. Ra da je vý kon ným a sta tu tár ním or gá nem, kte rý se 
sklá dá z pre zi den ta, vi ce−pre zi den ta a she riffů jed not li
vých corra lů.
 2. Rada koordinuje a řídí činnost WI−CZ a rozhoduje 
o všech záležitostech WI−CZ, které nejsou zákonem, 
nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Plní 
usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.
3. Rada se schází podle potřeby. Musí se sejít do 30 
dnů od doručení podnětu Revizní komise, jestliže na její 
výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
4. Jednání Rady řídí a organizuje prezident. Prezidenta 
zastupuje v době jeho nepřítomnosti vice−prezident. 
Zastupováním mohou být pověřeni další členové Rady 
v pořadí stanoveném Radou.
5. Za Radu jedná navenek prezident nebo vice−prezi
dent. Může jednat i prezidentem nebo Radou určený 
člen WI−CZ.
6. Prezidenta volí členská schůze
7. Vice−prezidenta volí Rada ze svého středu.
8. Rada jmenuje sekretáře a strážce pokladu, kteří jsou 
povinni se zúčastňovat jednání rady
9. Rada zve zástupce Revizní komise (s hlasem porad
ním) případně zástupce odborných komisí (s hlasem 
poradním) na své schůze a předává těmto komisím 
podklady pro schůze.
10. Rada jmenuje a odvolává odborné komise a jejich 
členy.
11. Rada může v naléhavých případech rozhodovat v 
záležitostech vyhrazených členské schůzi. Takovéto 
jednání je povinna nejbližší členské schůzi zdůvodnit a 
nechat schválit. Pokud takovéto rozhodnutí členská 
schůze neschválí, pozbývá platnosti.
12. Radapředkládá členské schůzi kandidáty na prezi
denta WI − CZ.

Návrh Stanov Westerners International−CZ



název_oddílu

6 Prerie Express 35 – podzim 2003

z rady wi−cz, historie, kalendář akcí

6 Prerie Express 35 – podzim 2003

8.–12. října (MMA − TC)

Táboření MMA
Vítkov − Podhradí u Kružberské 
přehrady

Stylové táboření asociace Mountain Manů 
při TC. Pořadatel: Erde – Radim Duda,   
Horní konec 9, 747 11 Kozmice 
u Hlučína, tel.: 605 556 362,  
e−mail: malamutm@centrum.cz

11. října (WCC)

Dřevorubecké závody
Beaver City (Strážek)

Klání v dřevorubeckých disciplínách – 
práce se sekerou a pilou, hod polenem ...  
Přihlášení drvoštěpů do 10 hodin. Večer 
dřevorubecký bál.

25. října (WCC)

Halloween v Beaver City
Beaver City (Strážek)

Předvečer svátku Všech svatých, onen 
obávaný Halloween, kdy nocí bloudí 
strašidla a z hrobů pod zemí se ozývá křik 
prázdných úst kostlivců… tehdy jen 
převlek příšerný může ochránit člověka. 
Večer bál s živou hudbou.

1. listopadu (WCC)

XII. Valná hromada WCC 
Beaver City − Strážek

Pouze pro členy Western City Corralu 
a pozvané hosty.

8.–9. listopadu 
Westernová show
Praha, krytá hala na Trojském ostrově

Prezentace westernu a Corralů WI−CZ. 
Akce je v přípravě, účast WI−CZ organizu
je Cowpack

22. listopadu (WCC)

Soutěž ostrostřelců
Střelnice – Bystřice nad Pernštejnem

Střelecká soutěž pro kategorie: perkusní 
puška, perkusní revolver, perkusní pistole. 
Střelba na malovaný terč. Společný 
odchod z Beaver City v 8 hodin. 

22. listopadu (TC)

XXIII. Valná hromada Trappers´ 
Corralu & Výroční bál TC
Lázně Bělohrad

VH je určena jen členům TC a pozvaným 
hostům, ale bál je určen pro každého 
vyznavače divokých večírků v traperském 
& westernovém stylu!

Kontakt: Eugen „Grizzly II“ Tobák,  
Letná 1032, Lomnice nad Popelkou,  
tel.: 732 988 499,  
e−mail: trappers@westerners.cz

29. listopadu (WCC)

Den díkůvzdání (Thanksgiving)
Beaver City (Strážek)

...uspořádali slavnost, hráli různé hry. 
Darem přinesli maso a kukuřici... Vstup 
pouze pro členy Western City Corralu 
a hosty s pozvánkou!

7. prosince (Riziko−TC)

Vánoční střelba na krocana
Střelnice Třebeš u Hradce Králové. 

Tradiční stylové střílení v režii party Riziko 
při TC. Nutno si vyžádat propozice 
u po řa da tele. Taktéž na www.westerners.
cz 
Kontakt: Peggy − Pavel Grund; Valčíkova 
328, 530 09 Pardubice. tel.: 
603 790 681, e−mail: rep@westerners.cz

27.–31. prosince (WCC)

Pohoda
Beaver City (Strážek)

Tradiční společné oslavy vánočních svátků 
a Silvestra. 

Rád bych při po me nul, že v le toš ním ro ce 
uply nu lo 333 let (2. květ na 1670) od 
za lo že ní Cti hod né spo leč nos ti do bro dru

hů An glie obcho du jí cích v Hudso no vě zá li vu, 
struč ně na zý va né Hudson’s Bay Compa ny 
(HBC).

O pří pra vu a za lo že ní spo leč nos ti se za slou žil 
princ Ru pert, kte rý se ta ké stal je jím gu ver né
rem a úspěš ně ji ve dl ce lých dva náct let až do 
své smr ti v ro ce 1682.

Char ta spo leč nos ti zně la: Cti hod ná spo leč
nost do bro dru hů má bý ti pra vý mi abso lut ní mi 
pá ny mo ří, ro vin, le sů a hor ko lem zá li vu 
Hudso no va, kte ré ny ní bu dou po ja ty do říš ských 
hra nic. Dá le na de vše mi mo ři me zi Hudso no
vým zá li vem a prů li vem Da vi so vým a na se ver, 

se ve ro zá pad a na zá pad až do Ta tá rie, Čí ny atd. 
Ob šír ný do ku ment, ry ze an glic ká prá ce.

Ved le to ho to na by la spo leč nost ta ké vý sad 
k lo vu vel ryb. Hudson’s Bay Compa ny by la „kon
cernem kní že cím“, Lon dýn ská Ci ty se za lo že ní 
ne zú čast ni la. Za klá da cí lis ti na je po de psá na vel ký
mi pá ny, kte ří vlo ži li své pe ní ze k „do by tí“ vel ké 
svě to vé ří še. Na prv ním mís tě krá lův brat ra nec 
princ Ru pert, dá le vé vo da z Able marlu (do po mo hl 
Kar lo vi II. Na trůn), ne smír ně bo ha tý lord Gra ven, 
krá lův zlat ník a ban kéř sir Ro bert Vy ner a dal ší.

Kdo to vlast ně byl princ Ru pert? Ruprecht 
z Wittelsba chu (angl. Ru pert) byl sy nem Fridri
cha Falc ké ho, čes ký mi sta vy zvo le né ho krá le 
a je ho man žel ky z ro du Stuartů a na ro dil se 
18. pro sin ce na Praž ském hra dě. Den po bit vě 

na Bí lé ho ře upr chl „zim ní král“ s ce lou ro di nou 
do Ho land ska. Ru pert stu do val na uni ver zi tě 
v Leyde nu ma te ma ti ku a vo jen ství. V ro ce 1637 
při ces to val do An glie ke strý ci, krá li Kar lu I. 
a brat ran ci, po zděj ší mu ná stup ci krá le, Kar lu II. 
Byl jme no ván ge ne rá lem ka va le rie, ad mi rá lem 
loď stva a v ro ce 1673 zís kal ja ko prv ní ti tul lor da 
admi ra li ty. Je ho při či ně ním by ly vy na le ze ny 
no vé změ ny střel né ho pra chu, sli ti na mo sa zi, 
no vá tech no lo gie vrtá ní dě lo vých hlav ní a dal ší. 
Princ Ru pert byl vel mi vzdě la ný, schop ný or ga
ni zá tor, měl ne spor né zá slu hy jak o vnitř ní, tak 
o ko lo niál ní po li ti ku teh dej ší An glie.

O Ru perto vě ze mi a struč ných dě ji nách 
Hudson’s Bay Compa ny, sou kro mé ob chod ní 
spo leč nos ti, kte rá po spo je ní, ne bo spí še po hl ce
ní North West Compa ny (NWC) ovlá da la a ří di la 
ze mi vel kou jak Ev ro pa, za sa ho va la až na po bře
ží Ti ché ho oceá nu a na ji ho zá pa dě hlu bo ko do 
dneš ních stá tů USA si po ví me tře ba za se pří ště.

Za lo že ní Hudson’s Bay Compa ny

13. Rada přijímá a registruje nové corraly WI−CZ.

čl. 20 Revizní komise WI−CZ:
Je revizním orgánem WI−CZ, nezávislým na presidentovi 
a Radě WI−CZ. Za svou činnost se zodpovídá pouze 
shromáždění WI−CZ, které revizní komisi volí na dvouleté 
období. Skládá se nejméně ze tří členů WI−CZ, kteří 
nesmějí být členy Rady s právem hlasovacím. Členové 
revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní 
komise, který zodpovídá za řádné plnění úkolů revizní 
komise WI−CZ. Členové revizní komise mají právo 
zúčastňovat se zasedání Rady WI−CZ s hlasem poradním.
Revizní komise je oprávněna a povinna prověřovat:
1. Finanční hospodaření a hospodárné využívání 
finančních prostředků WI−CZ, a to nejméně jednou za 
rok.
2. Dodržování obecně závazných právních předpisů, 
smluv, stanov a usnesení shromáždění a Rady WI−CZ. Je 
oprávněna požadovat od orgánů a organizačních složek 
WI−CZ bezodkladné projednání otázek, které pokládá za 
naléhavé a nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostat
ních materiálů WI−CZ a požadovat k nim příslušné 
vysvětlení. Každý člen WI−CZ má právo obrátit se na 
revizní komisi ve všech věcech týkajících se WI−CZ a jeho 
členů. Revizní komise je povinna vše řádně prošetřit, 
žádat zjednání nápravy a informovat člena o výsledcích 
šetření.

čl. 21 Strážce pokladu WI−CZ
Je jmenován radou WI−CZ. Je hlavním ekonomem 
WI−CZ a má na starosti veškerou hospodářskou a 
finanční oblast WI−CZ. Za svou činnost je zodpovědný 
členské schůzi, Radě a presidentovi WI−CZ.
Práva a povinnosti strážce pokladu:
1. Odpovídá za to, aby se hospodářská a finanční 
činnost WI−CZ vyvíjela podle obecně platných právních 
předpisů ČR, stanov, smluv a usnesení Rady WI−CZ.
2. Vede veškerou potřebnou dokumentaci o financích 

a majetku WI−CZ a jeho hospodaření podle platných 
předpisů ČR, stanov, smluv a usnesení Rady WI − CZ.
3. Dohlíží na placení členských příspěvků na činnost 
WI−CZ a jiných příjmů či výdajů WI−CZ

čl. 22 Odborné komise WI−CZ
Odborná komise je výkonný orgán Rady určený k 
řízení a provádění odborné činnosti, která je v souladu 
s úkoly a cíli WI−CZ. Komise volí ze svého středu 
předsedu a jeho zástupce. Odborná ko m i s e 
se ze své činnosti zodpovídá Radě. Předseda odborné 
komise je členem Rady s hlasem poradním. Odborná 
komise se řídí obecně platnými právními předpisy, 
stanovami, usnesením Rady a shromáždění WI−CZ.
Do pravomoci odborné komise patří:
1. Navrhovat Radě předpisy a postupy pro řízení a 
vykonávání dané odborné činnosti.
2. V rámci schválených usnesení a pravidel řídit, koor
dinovat a organizovat danou odbornou činnost.
3. Vystupovat v rámci své odborné činnosti jménem 
WI−CZ v právních vztazích, není−li stanoveno jinak.
4. Zpracovávat plán vlastní činnosti.
5. Ustanovovat a rušit subkomise v rámci své odborné 
činnosti na úrovni corralů.
 
čl. 23 − Corral WI−CZ:
1. Corral je zá klad ní or ga ni zač ní jed not kou WI−CZ, 
kte rý je vlast ním práv ním sub jek tem s vlast ní způ so
bem hos po da ře ní a vlast ní mi sta no va mi, kte ré mu sí 
být v sou la du práv ní mi před pi sy ČR a sta no va mi WI−
CZ, a má tu díž prá vo sa mo stat ně vy stu po vat svým 
jmé nem v práv ních vzta zích.
2. Corral se sklá dá nej mé ně z 10−ti ma teř ských čle nů 
a je ho čin nost je zpra vid la za mě ře na k jed né ob las ti 
zá jmů WI−CZ. Při hláš ky corra lů při jí má Ra da WI−CZ. 
Jed not li vé corra ly se mo hou evi do vat sa mo stat ně ve 
sdru že ní westerno vých corra lů v Okla ho mě (USA). 
Corral je při jat do WI−CZ, je−li schvá len Ra dou WI−CZ.

3. Čle no vé corra lu si vo lí ze své ho stře du tzv. she riffa 
corra lu, kte rý je ofi ci ál ním před sta vi te lem corra lu 
a au to ma tic ky i čle nem Ra dy.
4. O zá ni ku corra lu roz ho du jí čle no vé corra lu po dle 
vlast ních usta no ve ní. Corral za ni ká ješ tě v pří pa dě, 
kles ne−li po čet je ho ma teř ských čle nů pod de set, ne bo 
na zá kla dě usne se ní shro máž dě ní WI−CZ pro hru bé 
po ru še ní sta nov WI−CZ.
5. Jed not li vé corra ly WI−CZ ma jí prá vo po uží vat vlast ní 
znak, vlaj ku či ji né sym bo ly, kte ré si ne cha jí za re gi stro
vat u Ra dy WI−CZ, po pří pa dě u pří sluš né ho úřa du ČR.

čl. 24 − She riff corra lu WI−CZ:
Je nej vyš ším před sta vi te lem své ho corra lu, je hož jmé
nem je opráv něn jed nat. Je vo le ný člen corra lu dle 
pra vi del corra lu a mů že být od vo lán jen čle ny corra lu. 
V pří pa dě ne pl ně ní po vin nos tí vů či WI−CZ, mů že Ra da 
pro střed nic tvím re viz ní ko mi se WI−CZ žá dat corral 
o ná pra vu to ho to sta vu.
Prá va a po vin nos ti she riffa corra lu:
1. Je po vi nen zú čast ňo vat se jed ná ní Ra dy.
2. Má prá vo ve to vat roz hod nu tí Ra dy, tj. po za sta vit 
plat nost usne se ní, do jde−li k pře svěd če ní, že usne se ní 
Ra dy je v roz po ru se sta no va mi WI−CZ, ne bo pro ka za
tel ně po ško zu je je ho corral. Ve to mů že od vo lat pou ze 
on ne bo člen ská schů ze WI−CZ.

čl. 24 − Zá nik WI−CZ a vy po řá dá ní je ho ma jet ku:
O zá ni ku WI−CZ roz ho du je shro máž dě ní WI−CZ, po kud 
to mu to shro máž dě ní ná vrh na zá nik WI−CZ před lo ží ví ce 
jak 10% všech čle nů WI−CZ. O zá ni ku WI−CZ roz ho du je 
2/3 vět ši na všech čle nů WI−CZ. V pří pa dě zá ni ku mu sí 
být ur če na lik vi dač ní ko mi se, kte rá roz hod ne o způ so bu 
lik vi da ce ma jet ku WI−CZ. Při lik vi da ci mu sí být vy rov ná ny 
veš ke ré zá vaz ky WI−CZ. V pří pa dě pře byt ku roz hod ne 
lik vi dač ní ko mi se o tom, jak s ním bu de na lo že no.

V. Zá vě reč ná usta no ve ní


