
 
 

9. ročník České vzpomínkové jízdy náčelníka Velká noha 
2013 

 
 

 

Milí přátelé a kamarádi, 

Hehaka Thiyošpaye a Gallop Ranch Jiřího Votavy vás srdečně zvou na tradiční, letos již v pořadí –  

9. ročník této vzpomínkové jízdy, která se koná tentokrát 28. prosince 2013, v sobotu. Tato akce je 

skromnou podporou lakotské Omaka Tokatakiya (Jízda pro příští generace)dříve známé pod názvem 

Memorial Big Foot Ride v Jižní Dakotě. 

Tak jako v loňském roce byla jízda věnována Šajenům, letos jsme se s Jelenem rozhodli věnovat tuto 

jízdu na podporu českého indiánského hnutí Indian Corral W.I. o.s., který zastřešuje všechny příznivce 

indiánských kultur v ČR. 

 

 
 

 

Historie 

 

Memorial Big Foot Ride založil Birgil Kills Straight a Lakotové se jí účastní každoročně od roku 1986, aby si 

tak připomněli smrt Sedícího Býka, útěk náčelníka Velká noha (někdy Stopa), masakr ve Wounded Knee 

v roce 1890 a události ve Wounded Knee v roce1973. V roce 2010 byla jízda po dohodě se stařešiny a 

jezdci přejmenována na Jízdu pro příští generace, aby lépe reflektovala současné potřeby a problémy 

mládeže a také, aby mladá generace uzavřela smutnou vzpomínku na tragickou kapitolu v historii 

svého národa. 

V Čechách jízdu založil Četan Thosan (Otokar Homola), který tuto jízdu podnikl spolu se svým 

přítelem Witkotkokou (Petrem Škaroupkou) v Dakotě v roce 2001. Tím se tak stali prvními Čechy, kteří tuto 

jízdu za velké pomoci lakotských rodin a přátel mohli uskutečnit. Deník jízdy vyšel v PSVK v roce 2003. 

 Četan Thosan v roce 2004 za podpory přátel, skupiny Hehaka Thiyošpaye a Ivana Vydry – 

Jelena z Chrastavy zahájil českou verzi BFR u nás pod názvem Česká vzpomínková jízda náčelníka 

Velká noha. V roce 2011 po dohodě s mluvčím jízdy v Jižní Dakotě Charlesem New Holy a dohodě 

s organizačním týmem České jízdy jsme se rozhodli si ponechat starý název, neboť se domníváme, že 

kořeny a důvody naší podpory mají v naší zemi již zaběhnutou tradici a význam.  

V roce 2011, v květnu navštívili dva lakotští jezdci naší zemi a byly jim oficiálně předány symboly 

podpory zástupci z řad českých jezdců. 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program 

 

27.12. pátek v 16.00 

      Chlívce. Příjezd a ubytování. 

      V 17.00 hodin zahájení audiovizuálního večera. Společná večeře a vyprávění, tak 

jako obvykle. (Nové dokumenty, aktuality z nového světa. Připravujeme také krátký 

on-line videokonferenční hovor s jezdci z Jižní Dakoty, uvidíme, zdali to vyjde) 

28.12. sobota v 8:30   

 Ranč Gallop - Vápenka v 8:30 zahájení jízdy obřadem  

 v 16:00 předpokládaný příjezd do cíle, ukončení obřadem, hostina, obřad 

rozdávaní 

 večer – možnost přenocování na ranči 

 
 

Ubytování 

 

Máte dvě možnosti: 

1. Chlívce. Tak jako v loňském roce můžete spát v sále Fortuny v obci Chlívce. Zdarma 

 

2.  Vápenka. Na ranči Vápenka v kanadských srubech, kde je to atraktivní především pro 

rodiny s dětmi. Cena za noc je 300Kč/osobu. Na ranči jsou bizoni, koně, mandanská 

polozemnice.  Nutno rezervovat u Jirky Votavy. Číslo naleznete v kontaktech. Ranč je 

cca 5km od Fortuny, čili to není daleko pro přesun. Suché WC,  

 

V obou případech spacáky a deky s sebou!!! 

 

Organizační poznámka: 

V restauraci Fortuna nám paní hostinská navaří. Tak jako vloni je nutné nahlásit počet porcí. Letos bude 

dršťková polévka, kančí guláš nebo hovězí guláš. Cena je 130,-Kč. 21.11 MUSÍ PANÍ MAJITELKA ZNÁT 

POČET JÍDEL!!! 

 V loňském roce to proběhlo hladce.  
 

 

Prosíme všechny strávníky, aby se nám hlásili na Četanův e-mail nebo 

smskou do 20. listopadu!!!!!!! 
 

Koně  

Ranch Gallop dává k dispozici 8 koní. Cena za koně vždy vyšla okolo 1000,-Kč. Případní jezdci, hlaste se 

telefonicky do 15.12. Jirkovi V.  

 

 

Přeprava koní: 

Ranch Gallop vám nabízí možnost přepravy vašich koní na akci za velmi přijatelnou cenu 12Kč/Km. 

Přívoz koní hlaste telefonicky do 15.12. Jirkovi V. 

 

 

Trasa 

Vzpomínková jízda není dobovou akcí. Trasa je dlouhá cca 20 km vede okolím Jestřebích hor. Pojede se 

otevřenou krajinou a je nutné mít s sebou vhodné oblečení a obuv pro pěší. Vzhledem ke zkušenostem 

s předchozích ročníků doporučujeme pro pěší sněžnice a pro dětičky sáňky. 

Půjde se střídavým tempem a budou 4 zastávky na odpočinek a občerstvení. Předpokládaný závěr 

akce je v podvečer, jízda bude ukončena modlitbou. Na ranči jsou bizoni, koně a velmi krásná příroda 

s malebnými kanadskými sruby. Akci bude tradičně doprovázet kapela Wanbli Ohitika Singers z Turnova.  
 

Kontakty  

 

Četan Thosan (O.Homola): +420 737 357 015 , e-mail: otohom@gmail.com 

 

Jiří Votava (Ranch Gallop): +420 723 411 157  

 

Tomek Klubert: +420 605 546 333 



 
Pravidla jízdy 

 

Zváni jsou všichni, kteří se zavazují dodržovat níže uvedená pravidla: 

 

1. Každý účastník sdělí své jméno, adresu a jméno koně a zapíše se do pamětní 

knihy Jízdy. 

 

2. Každý jezdec si zajišťuje potravu a převoz koní na vlastní náklady.  

 

3. Každý ručí za své zdraví a zdraví svého koně. 

 

4. Všichni jsou povinni respektovat předáka jízdy a jeho pomocníky. 

 

5. Předák jede vždy první a neurčí-li jinak, nikdo ho nesmí předjet. 

 

6. Pořadatelé neručí za případné škody způsobené během akce. 

 

7. Všichni by měli respektovat duchovní atmosféru, nejde o sport ani o 

happening. 

 

8. Alkohol, drogy a zbraně jsou přísně zakázány! 

 

9. Počasí ani čas nejsou limitem Jízdy. 

 

10. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat kohokoli, kdo poruší tato pravidla. 

 
 

 

 

Navigace 

 
 

   

Obec Vápenka - Ranč GALLOP – Start BFR. 
 

Hlavním orientačním bodem je Náchod, z Náchoda pojedete směrem na HRONOV. 

Z Hronova na Dřevíč a  na Stárkov. Ranč je v obci Vápenka na kopci, jsou tam tabule. V nouzi opět 

volejte na jedno z uvedených čísel. Na mapce je červeně cesta autem. 

 

 

Obec Chlívce - Restaurace Fortuna – Zázemí jezdců 
GPS.:  50°30'48.859''N  16°7'18.57''E 
 

 Chlívce č.p. 62. Je to na kopečku. Dojedete autem, parkování v pohodě. 
 

http://www.beerborec.cz/page.php?page=mapa&pub_id=42628


Doprava 

Ze zkušenosti víme, že se k nám dostáváte různými způsoby. Snažíme se o co nejefektivnější organizaci 

pro vás, proto máme vždy seznam řidičů a počet míst. Využít můžete buď kontaktu na Četana, nebo 

rovnou poslat zprávu na diskuzi zde http://indiancorral.cz/cz/index.php?p=diskuse 

 

Koordinátor dopravy je Četan Thosan. 

 

Kdokoliv kdo z vás bude mít volná místa v autě, prosím pošlete Četanovi smsku, nahlaste jméno, počet 

míst a odkud jedete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Z organizačních důvodů prosíme všechny účastníky, aby svoji účast potvrdili telefonicky na výše 

uvedená čísla nebo na e-mail.  

 

SNAŽÍME SE BÝT K VÁM ZODPOVĚDNÍ. PROSÍME, BUĎTE I VY K NÁM.  

DĚKUJEME! 

http://indiancorral.cz/cz/index.php?p=diskuse

