STANOVY
Trappers´
Corral
Westerners International – CZ
o .s .
Hlava I.
CHARAKTERISTIKA, POSLÁNÍ, ÚKOLY A ČINNOST
TRAPPERS´ CORRALu WI-CZ o.s.:
čl.1.
Preambule:
Trappers´ Corral - Westerners International – CZ o.s. (dále jen TC či corral) je jedním z corralů
organizace Westerners International (dále jen WI.) se sídlem c/o Cowboy Hall of Fame; 1700 N.E.
63rd; Oklahoma City; OK 73111; U.S.A., a je organizační jednotkou občanského sdružení Westerners
International - CZ (dále jen WI-CZ), což je sdružení českých corralů Westerners International.
Corral byl založen ustanovující Valnou hromadou v Praze 6 - Veleslavín dne 27.září 1991. Do WICZ byl přijat 13.ledna 1992 pod evid. č. 03/125.
Corral má na základě Stanov WI-CZ vlastní právní subjektivitu a může vystupovat v právních
vztazích jako samostatná právnická osoba. Je registrován u ČSÚ od 12. Února 1992 pod
IČO: 45248028 a u FÚ pod DIČ: CZ45248028. Členem WI se stal 12. Února 1993 pod evidenčním
číslem 125.
Sídlem corralu a i WI-CZ je klubovna Hide Spot; železniční stanice Praha Veleslavín;
Veleslavínská č.p.42, 16200 Praha 616.
čl.2.
Symbolika:
Při právních úkonech používá corral razítko ne kterém musí být uveden úplný název a symbol WI
dle přílohy č.1.
Kromě symboliky WI. používá corral svůj znak, což je do kruhu v prutu natažená bobří kůže, na
které je znak WI., bizoní lebka zvaná "Old Joe" s nápisem "Trappers´ Corral" (viz. Příloha č.2.), a
vlajku a prapor červené barvy s Českým královským lvem v levé horní čtvrti a písmeny TCWI ve zlaté
či stříbrné barvě v pravé dolní čtvrti.
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čl.3.
Náplň činnosti:
Corral sdružuje v rámci WI-CZ zájemce o "Living History" (oživenou minulost) severní Ameriky v
rozmezí cca let 1700 až 1892, a to krom těch oblastí zájmů, ke kterým jsou v rámci WI-CZ již
ustanoveny jiné corraly.
Zájem je soustředěn zejména na lovce a obchodníky s kožešinami, první osadníky, vojáky a
ozbrojené složky v době kolonií a do r.1850, resp. o konkrétní etnika daného regionu v určeném
časovém období. Jedná se o původní obyvatele i přistěhovalce ( s přihlédnutím na přistěhovalce
z Českých zemí).
Jednotlivé styly musí být vždy schváleny Radou corralu (případně Valnou hromadou corralu).
čl.4.
Úkoly a cíle:
Cíle corralu jsou totožné s cíli obsaženými ve stanovách W.I. - C.Z.. Činnost corralu je zaměřena na
tzv. Living History viz. čl. 3.
Těchto cílů chce corral a jeho členi dosáhnout:
1. Studiem o jednotlivých hobbystyckých zaměřeních (dílčí oblasti zájmů), které jsou schváleny
jako náplň činnosti corralu, a využitím těchto znalostí v praktické rekonstrukci při akcích, jako je
táboření apod.
2. Součástí činnosti je tábornictví, výroba replik a kopií, sběratelství, umění zacházení s výzbrojí a
výstrojí, studium odborných publikací, eventuelně jejich šíření apod.
3. Cílem je i zprostředkování informací a styků se stejně nebo podobně zaměřenými organizacemi
či jednotlivci, jak v ČR, tak i v zahraničí.
4. Corral pořádá vlastní akce se zaměřením na jeho zájmové činnosti a nejméně jednou za rok
pořádá sraz všech členů corralu pod názvem RENDEZVOUS CORRALU.
5. V rámci corralu pořádá či zúčastňuje se akcí, které sice nemají přímý vztah k náplni jeho
činnosti, ale slouží k jeho propagaci, k získání finančních prostředků na činnost corralu, či jsou jinak
corralu užitečné.
6. Při plnění svých úkolů se corral řídí obecně platnými právními předpisy České republiky,
stanovami W.I. - C.Z. a stanovami Trappers´ Corral W.I., které jsou ve vzájemném souladu. V činnosti
se uplatňuje princip dobrovolného členství, jednota zájmů corralu se zájmy každého jednotlivého člena
a dále princip zákonnosti.
Hlava II.
HOSPODAŘENÍ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY CORRALU
čl.5.
Hospodaření corralu:
Hospodaření corralu se řídí závaznými právními předpisy, stanovami corralu a zásadami
schválenými Radou WI-CZ, Radou corralu (dále jen RC) a valnou hromadou corralu (dále jen VH).
Podrobnější úpravu hospodaření může v případě potřeby stanovit RC.
Corral hradí náklady a výdaje spojené se svou činností z prostředků získaných členskými příspěvky
na činnost WI-CZ a corralu, dále z příjmů plynoucích z vlastní činnosti, z výnosů vlastního majetku,
darů a jiných zdrojů.
Základní způsoby hospodaření a nakládání s majetkem a financemi corralu, jakož i lhůta, výše a
způsob placení členských příspěvků se řídí “Směrnicemi pro hospodaření corralu”, které schvaluje
VH.
čl.6.
Členské příspěvky:
Každý člen corralu je povinen přispívat na činnost corralu a WI-CZ částkou stanovenou VH.
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Organizační jednotky corralu (dále jen OJ) si mohou stanovit vlastní pravidla a výši příspěvku.
Podrobnosti jsou řešeny “Směrnicí pro hospodaření corralu”!
Hlava III.
ČLENSTVÍ V CORRALU, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
čl.7.
Podmínky členství v corralu a WI – CZ:
Členem corralu se může stát každý, kdo souhlasí s jeho posláním, stanovami, je starší 15-ti let (u
osob mladších 18-ti let je zapotřebí souhlas zákonného zástupce) a zaváže-li se aktivně podílet na
úkolech corralu, WI-CZ, WI, a dodržovat povinnosti vyplývající ze stanov a usnesení VH, RC,
organizačních složek corralu. a dalších kompetentních orgánů.
Členem corralu může být i cizí státní příslušník.
čl.8.
Vznik členství v corralu a WI – CZ:
Členství v corralu, a tím i ve WI-CZ a WI vzniká na základě rozhodnutí členské schůze příslušné
OJ, nebo rozhodnutím VH, RC, případně sheriffa corralu.
čl.9.
Přijímání do corralu W.I. - CZ:
1. Přijetí za řádného člena corralu:
Každý, kdo splňuje podmínky stanov corralu, může být přijat za člena corralu, a to buď, jako
osamělý lovec nebo jako člen OJ.
Členství nabývá platnosti po zaevidování u sekretáře corralu a zaplacení vstupního poplatku.
Jednotlivé OJ si mohou přijímání upravit dle vlastních pravidel v souladu se zákonem a stanovami
corralu.
2. Osamělý lovec corralu:
je jednotlivec nepatřící do žádné OJ. Jedná se o nového člena, který se ještě nerozhodl, do které OJ
vstoupí. V tomto případě mu může být poskytnuta roční lhůta, do kdy musí do některé z OJ vstoupit
(popřípadě může s jinými členy corralu takovou sám založit).
Do corralu ho přijímá Sheriff, RC nebo VH.
Osamělý lovec je podřízen přímo RC a Sheriffovi corralu, nebo určené OJ.
čl.10.
Čestné členství v corralu:
Čestné členství se uděluje výjimečným osobnostem či právnickým osobám, kteří se nějakým
způsobem zasloužili o plnění úkolů a poslání corralu.
Titul čestného člena uděluje VH
Čestný člen má právo zúčastňovat se činnosti corralu a používat symbolů corralu a W.I., ale
pro komerční účely jen se svolením RC, vynímečně sheriffa corralu. Žádná jiná práva a povinnosti
nemá.
Čestné členství může být odebráno rozhodnutím VH.
čl.11.
Práva člena corralu:
Člen corralu má tato základní práva:
1. Podílet se na řízení corralu a WI-CZ, zpravování jejich záležitostí a kontrole činnosti.
2. Účastnit se činnosti corralu a WI-CZ a používat výhod, které corral a WI-CZ či WI svým
členům poskytuje.
3. Účastnit se jednání a rozhodování na schůzích své OJ, VH a shromážděních WI-CZ.
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4. Volit a být volen do orgánů a organizačních složek corralu a WI-CZ.
5. Předkládat návrhy na rozvoj a zlepšení činnosti corralu a WI-CZ, obracet se s připomínkami a
stížnostmi, týkajícími se corralu a WI-CZ k příslušným orgánům a být o jejich vyřízení informován.
6. Být seznámen s výsledky hospodaření corralu, WI-CZ a své OJ.
čl. 12.
Povinnosti člena corralu:
Člen corralu má tyto základní povinnosti:
1. Dodržovat stanovy corralu a WI-CZ a řídit se rozhodnutím členské schůze své OJ, RC, sheriffa
corralu a dalších kompetentních funkcionářů, Rady WI-CZ, VH a shromáždění WI-CZ.
2. Zaplatit členské příspěvky na činnost corralu a WI-CZ. ve stanovené výši a termínech.
3. Podílet se aktivně svou činností na plnění úkolů, programu a poslání corralu a WI-CZ..
4. Člen corralu nese osobní zodpovědnost za své jednání v rámci činnosti corralu, OJ, WI-CZ a WI
a je povinen zodpovídat se příslušným orgánům corralu a WI-CZ. Případné poškození corralu, OJ nebo
WI-CZ je povinen napravit či uhradit.

čl.13.
Zánik členství v corralu, WI-CZ a WI:
Členství v corralu a W.I. zaniká z následujících příčin:
1. Vystoupením člena z corralu na základě jeho osobního oznámení předsedovi své OJ (je-li
členem více OJ, musí tak učinit u každé zvlášť), či na základě písemné žádosti zaslané RC či sekretáři
corralu.
2. Vyloučením člena pro hrubé porušení stanov corralu a WI-CZ. Vyloučit jej může VH či OJ, kde
je členem. S vyloučením musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů OJ.
Je-li však člen vylučován OJ, a je-li členem více OJ, zaniká mu členství jen v OJ, která jej vyloučila.
Je-li ale jeho provinění vážné, může příslušná OJ tomuto členu pozastavit členství v corralu do
nejbližší VH, která rozhodne s konečnou platností. Učiní tak písemným oznámením sekretáři corralu!
RC a sheriff corralu mohou ze stejných důvodů pozastavit členství v corralu kterémukoliv členu
corralu do doby než o věci rozhodne nejbližší VH.
RC tak učiní svým usnesením a sheriff corralu písemným oznámením sekretáři corralu a Revizní
komisi corralu (dále jen RK).
3. Nezaplatí-li člen příspěvky na činnost corralu a WI-CZ či své OJ corralu ve stanovené lhůtě a
výši.
4. Nezažádá-li o přijetí, či nevstoupí-li Osamělý lovec corralu do jednoho roku od přijetí do
některé z OJ.
5. Zanikne-li OJ a není-li členem jiné OJ, zaniká členství v corralu, pokud do 6-ti měsíců
nevstoupí, či nezažádá-li o členství v jiné OJ
6. Smrtí člena corralu.
Hlava IV.
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CORRALU
čl.14.
Orgány corralu:
Corral vytváří a ustanovuje tyto orgány:
1. Valnou hromadu corralu (VH)– nejvyšší orgán corralu
2. Radu corralu (RC)– statutární orgán corralu
3. Rozšířenou Radu Corralu (RRC) – poradní a koordinační orgán RC
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4.
5.
6.
7.

Booshways – organizační výbor corralu
Trappers Bulletin (TB)– tiskový orgán corralu
Knihovnu corralu – vzdělávací orgán corralu
Revizní komisi corralu (RK)– revizní a kontrolní orgán corralu

čl.15.
Valná hromada corralu:
Nejvyšším orgánem corralu je Valná hromada (dále jen VH) na níž členové uplatňují své právo
podílet se na řízení corralu a WI-CZ, zpracování jejich záležitostí a kontrole činnosti corralu, jeho
orgánů a organizačních složek.
VH se mají právo zúčastnit všichni členové corralu, včetně čestných členů, orgány WI-CZ a hosté
pozvaní či schválení RC či Sheriffem corralu.
Členové musí být vyrozuměni RC o době a místě konání VH, a to nejméně jeden měsíc před jejím
konáním.
Jednání VH řídí sheriff corralu nebo jím pověřený člen RC.
VH je usnášeníschopná, je-li přítomna třetina všech členů corralu.
VH. rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů. Způsob hlasování si určí VH. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas sheriffa nebo
člena RC, který VH řídí, není-li přítomen sheriff.
VH svolává VH, RC, RK, sheriff corralu, min. 1/3 členů.
VH. musí být uskutečněna nejméně jednou za 2 roky
Do vyhrazených pravomocí VH patří:
1. Přijímat a měnit stanovy corralu.
2. Odvolávat RC nebo její jednotlivé členy.
3. Volit a odvolávat sheriffa, deputy sheriffa, strážce pokladu, sekretáře a členy RK.
4. Projednávat a schvalovat plány činnosti corralu a zásadní otázky naplnění poslání a cílů corralu
a WI-CZ.
5. Projednávat a schvalovat zprávy o Činnosti a hospodaření corralu předkládané RC a zprávu RK.
6. Rozhodovat a řešit veškeré spory uvnitř corralu.
7. Vyloučit člena corralu
8. Schvalovat program a rozpočet corralu, zásady a směrnice pro hospodaření corralu, a
rozhodovat o úhradě případné finanční ztráty corralu.
9. Rozhodovat o výši a změně výše příspěvků na činnost corralu a termínech jejich splatnosti.
10. Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí všech orgánů a organizačních složek corralu a RK.
11. Rozhodovat o zániku corralu a o tom, jak bude naloženo s jeho majetkem po jeho zániku.
12. Rozhodovat o všech dalších věcech, které si do svých pravomocí ustanoví svým usnesením.
čl.16.
Rada corralu:
Je statutárním orgánem corralu, který mezi jednotlivými VH řídí činnost corralu a zajišťuje plnění
usnesení přijatých VH, WI-CZ a Radou WI-CZ.
Rada Corralu (dále jen RC) se skládá ze sheriffa, deputy sheriffa, sekretáře, strážce pokladu a
dalších členů volených VH TC na dobu dvou roků tak, aby byla její počet byl nejméně pět členů a byl
vždy lichý.
Zasedání RC svolává obvykle Sheriff TC, v případě nutnosti i kterýkoli člen RC, RRC a RK.
Členi RC musí být informováni o čase a místě konání a to nejméně čtrnáct dní předem.
RC se schází pravidelně dle ročního plánu jednání, popřípadě podle potřeby, nejméně však čtyřikrát
za kalendářní rok.
Zasedání RC se mohou zúčastnit krom členů RC i president WI-CZ či jeho určený zástupce,
zástupci OJ TC, všichni jmenovaní či zvolení funkcionáři TC a členové RK s hlasem poradním.
Jednání s hlasem poradním má v případě potřeby právo i kterýkoliv člen TC. Musí ale svou účast
předem konzultovat se Sheriffem TC.
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Na RC mohou být pozváni i hosté a to RC, Sheriffem či se souhlasem sheriffa kterýmkoliv členem
RC.
Jednání RC řídí sheriff corralu či jim určený člen RC. Nejsou-li sheriff a jeho zástupci přítomni, a
není-li určen řídící jednání RC Sheriffem, zvolí si řídícího jednání RC ze svého středu.
RC je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů RC.
RC rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů
RC. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas sheriffa, v jeho nepřítomnosti pak hlas předsedajícího
jednání.
RC na veřejnosti zastupuje sheriff corralu nebo jím či RC určený člen RC.
Do pravomocí a činnosti RC patří:
1. Hodnocení výsledků činnosti corralu a WI-CZ. Předkládá VH a Radě WI-CZ (prostřednictvím
sheriffa) návrhy a opatření nebo je sama přijímá.
2. Projednává návrhy RK a WI-CZ a schvaluje opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
3. Zpracovává plán vlastní činnosti a navrhuje a mezi jednotlivými VH schvaluje plán činnosti a
program corralu. Připravuje a navrhuje program jednání VH a RRC.
4. Informuje členy o činnosti corralu a WI-CZ.
5. Dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a smluv corralu
a WI-CZ.
6. Schvaluje roční závěrku hospodaření a rozhoduje o změnách v rozpočtu corralu.
7. Přijímá do corralu členy, co by osamělé lovce a má právo pozastavit členství kterémukoliv
členu corralu pro hrubé porušení právních předpisů, stanov a smluv corralu a WI-CZ, a to do nejbližší
VH.
8. Ustanovuje, registruje a řídí OJ a organizační složky corralu a dohlíží na jejich činnost.
V případě evidentní nefunkčnosti či porušování zákonů, stanov a usnesení VH a RC má také právo OJ
a další organizační složky odvolávat a rušit.
9. Má právo odvolat kteréhokoliv funkcionáře corralu, krom funkcionářů volených VH či
Shromážděním WI-CZ a do nejbližších voleb ustanovit funkcí odvolaného funkcionáře jiného člena
příslušné organizační jednotky či orgánu.
10. Rozhoduje v záležitostech, které nejsou vyhrazeny VH corralu, Radě WI-CZ a dalším orgánům
a organizačním složkám. V naléhavém případě může rozhodovat i v těchto případech. Musí ale své
jednání dodatečně zdůvodnit a nechat ji příslušnými orgány či organizačními složkami dodatečně
schválit, jinak pozbývají platnosti.
Čl.17.
Rozšířená Rada Corralu
Rozšířená Rada Corralu (dále jen RRC) je pravidelná porada řádné Rady Corralu a všech
funkcionářů a zástupců Organizačních jednotek Corralu.
RRC sama o sobě nemá rozhodovací pravomoc, ale může žádat o rozhodnutí přítomnou Radu
Corralu, která v tomto případě postupuje dle čl.16. těchto stanov.
O jednání vede sekretář corralu zápis, kde jsou uvedena zejména příslušná rozhodnutí Rady
Corralu.
Členem tohoto orgánu jsou automaticky všichni členi Rady TC, RK TC, zástupci OJ TC a všichni
ostatní jmenovaní či volení funkcionáři TC.
RRC se schází dle potřeby, nejméně pak jednou za kalendářní rok, obvykle u příležitosti plánované
akce (např. rendezvous apod.).
RRC svolává Rada Corralu. RRC musí být svolána i v případě nutnosti žádá-li o to kterýkoliv člen
RRC.
Smyslem a náplně RRC je zejména :
1. Koordinace činnosti orgánů a organizačních složek corralu.
2. Praktické předávání pokynů na orgány a organizační složky corralu a jejich řízení a dohlížení na
plnění úkolů a poslání corralu.
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3. Volení vhodné strategie činnosti corralu a jeho organizačních složek.
4. Zpracování návrhů a vhodných opatření na zlepšení veškeré činnosti a jednotlivých zaměření
hobby pro orgány corralu a WI-CZ či jejich přijímání prostřednictvím rozhodnutím Rady Corralu.
5. Řešení akutních problémů Corralu a jeho organizačních složek.
čl.18.
Booshways (organizační výbor)
Booshways je označení pro Organizační výbor corralu, který má statut “Hlavního pořadatele”, a
jehož úkolem je prakticky zajišťovat akce, pořádané corralem a nebo případnou odbornou činnost
corralu z pověření VH, RC či sheriffa corralu.
Booshways se ve své činnosti řídí hlavně směrnicí corralu pro pořádání akcí corralu, táborovým
řádem corralu, stanovami corralu a obecně platnými právními předpisy, a u odborné činnosti pak
případnou směrnicí, vydanou VH či RC a nebo pokyny VH, RC či sheriffa corralu.
Booshways v dané oblasti ustanovení zatupuje RC v plném rozsahu pravomocí, a má tudíž i právo
v dané oblasti jednat jménem celého corralu.
Booshways je ze své činnosti odpovědný VH, RC, Sheriffovi a deputy Sheriffovi corralu.
Booshways se skládá nejméně ze tří členů, kteří jsou jmenováni VH, RC či Sheriffem corralu, a to
buď na dobu omezenou, tj. do doby splnění daného poslání či úkolu, a nebo neomezenou u úkolů a
poslání trvalého charakteru. V tomto případě však musí RC nejpozději jednou za dva roky vyhodnotit
činnost tohoto oránu a členy opětovně ve funkci potvrdit.
Bourgeois:
V čele Booshways stojí buď členy Booshways volený, či orgány VH, RC či Sheriffem corralu
dosazený předseda, zvaný “Bourgeois”, který zastává i funkci hlavního pořadatele u akcí.
V dané oblasti zastává i funkci jmenovaného zástupce sheriffa corralu se všemi právy a
povinnostmi a ve své činnosti se řídí stanovami, pokyny RC či sheriffa corralu, příslušnou směrnicí a
obecně platnými právními předpisy.
Ze své činnosti je odpovědný VH, RC, Sheriffovi a Deputy Sheriffovi corralu a byl-li volen členy
Booshways, tak i tomuto orgánu.
čl.19.
Sheriff corralu:
Je statutárním zástupcem corralu a je zároveň corralem volený člen Rady WI-CZ a předseda RC.
Je volený VH na dva roky. Ke zvolení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
VH.
Za svou činnost odpovídá VH.
Vyhrazené pravomoci a povinnosti sheriffa corralu:
1. Řídí běžnou činnost RC, RRC a corralu jako celku.
2. Řídí zasedání RC, RRC a VH.
3. Jedná jménem RC a corralu, které zastupuje. Podpisuje jménem corralu písemnosti o právních
úkonech, jimiž corral nabývá práv a povinností, a jimiž se corralové dokumenty stávají oficiálně
platnými.
4. Pověřuje svým zastupováním členy corralu.
5. Rozhoduje v záležitostech, které nesnesou odklad a jinak spadají do pravomocí jiných orgánů a
organizačních složek corralu. Své rozhodnutí však musí řádně zdůvodnit a dodatečně nechat těmito
orgány či VH schválit.
6. Dojde-li k přesvědčení, že je rozhodnutí RC a eventuelně jiných orgánů a organizačních složek
corralu, krom VH a RK v rozporu se zájmem corralu, může zrušit jejich platnost a nahradit svým
rozhodnutím. Toto rozhodnutí může odvolat jen VH, které musí sheriff podat příslušné zdůvodnění
svého rozhodnutí.
7. Má právo pozastavit členství kterémukoli členu corralu do nejbližší RC nebo VH.
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8. V průběhu akcí corralu či akcí, kterých se corral zúčastňuje, má právo konečného rozhodnutí,
které může odvolat jen on či VH.
čl.20.
Deputy sheriff corralu:
Je volen stejně jako sheriff corralu.
Je prvním zástupcem sheriffa a neurčí-li sheriff jinak, automaticky ho v plném rozsahu pravomocí
zastupuje.
Má stejná práva a povinnosti jako sheriff a za svou činnost je odpovědný VH a Sheriffovi corralu.
Povinnosti a práva deputy sheriffa corralu:
1. Dohlíží a kontroluje činnost OJ a ostatních organizačních složek corralu, zda je jejich činnost
v souladu s posláním, cíli, stanovami a usneseními RC a VH a rozhodnutími sheriffa corralu, a zda
postupují při jednání podle platných předpisů.
2. Kontroluje a dohlíží na plnění programu corralu, zejména pak na organizační výbory a OJ.
3. Plní úkoly, kterými jej pověří sheriff corralu a při jeho zastupování se řídí jeho pokyny.
čl.21.
Secretary (Výkonný sekretář corralu):
Je volen stejně jako sheriff corralu.
Zajišťuje technickoorganizační podmínky činnosti corralu.
Koordinuje činnost jednotlivých orgánů, organizačních složek a funkcionářů corralu dle pokynů
VH, RC, sheriffa či deputy sheriffa a příslušných směrnic vydaných corralem.
Dbá na to, aby se činnost corralu vyvíjela v rámci obecně platných právních předpisů a stanov WICZ a corralu.
Má status zástupce sheriffa corralu, kterého v jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti deputy sheriffů, a
není-li určeno jinak, v plném rozsahu pravomocí zastupuje. Z této činnosti se zodpovídá přímo
Sheriffovi a VH.
Za svou činnost sekretáře se zodpovídá VH, RC a Sheriffovi corralu.
Práva a povinnosti sekretáře corralu:
1. Zajišťuje prakticky informování členů RC a corralu o činnosti corralu, RC, Rady WI-CZ a WI.
2. Provádí praktické svolávání schůzí RC a VH.
3. Udržuje a zajišťuje potřebné kontakty corralu.
4. Vede seznam všech členů corralu a jeho OJ a udržuje je se skutečností.
5. Vede a eviduje zápisy a usnesení z VH a RC a vede veškerou další potřebnou dokumentaci
corralu a jeho organizačních složek a archiv corralu.
6. Vyhodnocuje plnění úkolů vydaných RC, VH a Sheriffem corralu a informuje o jejich plnění
RC a VH a sheriffa corralu.
čl.22.
Strážce pokladu corralu (hospodář):
Je volen stejně jako sheriff.
Je hlavním hospodářem corralu a má na starosti veškerou ekonomickou a finanční oblast corralu.
Dbá na to, aby se finanční a hospodářská činnost corralu vyvíjela podle obecně platných předpisů a
stanov a usnesení corralu a WI-CZ.
Ve své činnosti se řídí stanovami corralu, obecně platnými právními předpisy a Směrnicí pro
hospodaření corralu a rozhodnutím VH, RC a sheriffa corralu.
Za svou činnost se zodpovídá VH a RC a Sheriffovi corralu.
Jako člen RC a VR může být pověřen i jinými úkoly, které nesouvisí s hospodařením corralu.
Práva a povinnosti strážce pokladu corralu:
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1. Vede veškerou potřebnou dokumentaci o financích o majetku a jeho hospodaření podle platných
právních předpisů, stanov corralu a WI-CZ a usnesení RC, VH a WI-CZ. Dbá na to, aby byli v souladu
a v případě rozporu navrhuje příslušným orgánům opatření na odstranění nedostatků.
2. Dohlíží a kontroluje správné hospodaření s majetkem a financemi corralu a navrhuje, v případě
nutnosti a naléhavosti přijímá opatření v hospodářské a finanční oblasti. V tomto případě si své
rozhodnutí musí nechat schválit dodatečně a dostatečně je zdůvodnit, jinak pozbývají platnosti.
3. Zpracovává návrh rozpočtu corralu a provádí roční uzávěrku hospodaření corralu, které
předkládá ke schválení RC či VH.
4. Vede účty a pokladnu corralu.
5. Kontroluje, eviduje a přijímá členské příspěvky a jiné příjmy a výdaje corralu. Přijímá a vyplácí
peníze z pokladny a účtu corralu podle Směrnice pro hospodaření a na základě rozhodnutí VH, RC a
sheriffa corralu.
6. Má právo jednat se souhlasem sheriffa, RC či VH ve finanční a hospodářské oblasti jménem
corralu.
čl.23.
Člen Rady TC bez porfeje:
Je volen stejně jako sheriff.
Jde o člena Rady TC bez stálé funkce, který je úkolován přímo Radou či Sheriffem TC.
Má status druhého zástupcem sheriffa a automaticky ho v jeho nepřítomností a nepřítomnosti
1.deputy sheriffa v plném rozsahu pravomocí zastupuje.
Má stejná práva a povinnosti jako 1. deputy sheriff a za svou činnost je odpovědný VH, Radě TC a
Sheriffovi corralu.
čl.24.
Trappers´ Bulletin:
Tiskovým orgánem corralu je časopis Trappers´ Bulletin (dále jen TB), s jehož prostřednictví jsou
členi corralu informování o činnosti corralu, WI, WI-CZ, jejich orgánů a organizačních složek,
programu corralu apod.
Přes TB vydávají orgány a organizační složky členům corralu pokyny a příkazy, které jsou pro
členy corralu závazné.
TB je vydávám oficiálně corralem prostřednictvím Redakce TB.
Výrobu, distribuci, řízení a vše související s TB má na starosti šéfredaktor TB, který je jmenován
RC. Šéfredaktor TB si sám vybírá členy do redakční rady.
Šéfredaktor TB se ve své činnosti se řídí ustanovením VH či RC a pokyny sheriffa corralu.
Šéfredaktor TB je odpovědný VH, RC a Sheriffovi corralu.
čl.25.
Knihovna corralu:
Corral zřizuje vlastní knihovnu s odbornou literaturou.
Činnost knihovny se řídí zvláštní směrnicí, tzv. Řádem knihovny corralu”, kterou schvaluje VH či
RC.
V čele knihovny corralu je Správce knihovny jmenovaný VH či RC.
Ve své činnosti se Správce knihovny řídí Řádem knihovny corralu a pokyny VH, RC a sheriffa
corralu, kterého v této oblasti zastupuje a je jim odpovědný.
čl.26.
Revizní komise corralu:
Revizní komise corralu (dále jen RK) je revizní a kontrolní orgán corralu.
Je nezávislý na RC, Sheriffovi a všech dalších orgánech corralu.
RK se ve své činnosti řídí obecně platnými předpisy, stanovami corralu a svým vlastním plánem
činnosti, který si vypracuje.
O své činnosti podává písemnou zprávu na každé VH corralu.
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Skládá se z nejméně tří členů podle uvážení VH. Členem RK nesmí být členem RC.
Členy RK volí VH na dvouleté období. Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných
členů corralu.
RK si ze svého středu zvolí svého předsedu, který RK zastupuje a řídí její činnost.
Členi RK se schází na svých poradách podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Porady RK svolává předseda RK. Může být svolána i na kterýmkoliv členem RK.
Za svou činnost odpovídá VH.
RK je oprávněna a povinna prověřovat:
1. Finanční hospodaření a hospodářské využívání finančních prostředků corralu a pečování o
majetek corralu, a to nejméně 1x za rok.
2. Dodržování obecně závazných právních předpisů, smluv, usnesení VH a stanov WI-CZ a
corralu a kontroluje plnění úkolů, cílů a programu corralu.
3. Zúčastňovat se schůzí RC a má právo se zůčastnit jednání všech orgánů a organizačních složek
corralu s hlasem poradním.
4. Je oprávněna požadovat od orgánů a organizačních složek působících v corralu bezodkladně
projednání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostatních
materiálů výše zmíněných orgánů a požadovat k nim příslušná vysvětlení.
5. Předkládá své návrhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků a návrhy na zlepšení
činnosti corralu a jeho organizačních složek.
6. Každý člen corralu má právo obrátit se na RK ve všech věcech týkajících se corralu a jeho
členů. RK je povinna vše řádně prošetřit, žádat zjednání nápravy a informovat člena o výsledcích
šetření.
Hlava V.
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY CORRALU
čl.27.
Preambule Organizačních jednotek corralu:
Organizační jednotky corralu (dále jen OJ) jsou základní organizační složkou corralu, v nichž členi
corralu prakticky realizují úkoly a poslání corralu.
OJ jsou ustanovovány podle bydliště, dílčích oblastí zájmu či za účelem splnění konkrétního
programového cíle, nebo poslání corralu.
Ve své činnosti se řídí stanovami corralu a WI-CZ. Mohou si ustanovovat vlastní pravidla (vnitřní
řád či vlastní stanovy), která však musí být v souladu se stanovami corralu a
WI-CZ a obecně platnými právními předpisy a musí být schváleny RC (u SeparateGroup Radou
WI-CZ).
čl.28.
Ustanovení Organizačních jednotek:
OJ vzniká jak z vůle samotných členů corralu, tak může být i přímo ustanovena corralem, a to VH,
RC a v mimořádném případě i Sheriffem corralu.
OJ se musí skládat nejméně ze tří řádných členů corralu!
Pokud je OJ založena členy corralu, musí předložit RC prostřednictvím sekretáře corralu písemnou
žádost o ustanovení ke které přiloží:
 zápis ze své ustanovující schůze, kde bude uvedeno sídlo OJ, název OJ, popřípadě symboly a
znak OJ a volba předsedy OJ, který se automaticky stává i členem RC,
 jmenný seznam členů OJ,
 případně i směrnice OJ (u žádostí o ustanovení “Separate Group” musí předložit vlastní
stanovy OJ),
 případné další dokumenty požadované RC či WI-CZ.
Ustanovenou se OJ stává v corralu, souhlasí-li s jejím založením nadpoloviční většina RC či VH.
“Separate Group” se OJ stává, pokud je schválena Radou WI-CZ, dle stanov WI-CZ!
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Pokud je OJ ustanovována corralem, tak RC jmenuje přípravný výbor, který je vybaven příslušnou
pravomocí a pokyny od orgánů corralu, a nebo RC svolá ustanovující schůzi, která postupuje stejně,
jako u OJ ustanovené z vlastní vůle.
čl.29.
Právní statut Organizačních jednotek:
OJ mohou mít v rámci corralu a WI-CZ právo samostatného jednání v právních vztazích, ale nikoli
jménem celého corralu či WI-CZ, pokud tím nebudou pověřeny vyššími orgány corralu a WI-CZ, a to
za předpokladu, že se nechají zaregistrovat u Rady WI-CZ jako “Separate Group” dle stanov WI-CZ.
V tomto případě se řídí příslušným ustanovením Stanov WI-CZ a za své jednání si také nesou
veškeré důsledky z tohoto postavení plynoucí, neboť tím získávají vlastní právní subjektivitu.
Žádost o ustanovení “Separate Group” si musí podat písemně s návrhem vlastních stanov dle
zákona a Stanov WI-CZ v trojím provedení RC, která musí žádost schválit a následně postoupit ke
schválení Radě WI-CZ.
Ustanovenou se Separate Group WI-CZ stává schválením Stanov OJ Radou WI-CZ.
V případě, že OJ není “Separate Group”, je právně kryta corralem, pokud vystupuje v právních
vztazích, musí tak činit jen s pověřením VH, RC či sheriffa corralu!
Při právních úkonech používají OJ znaku a razítka schváleným RC. OJ mají právo používat
symboliku corralu, WI a WI-CZ. Mohou používat i svou symboliku (znak, prapor apod.), pokud si ji
nechají zregistrovat u RC.
čl.30.
Členství v Organizační jednotce:
Každý člen corralu musí být členem některé z OJ. Členství ve více OJ je možné!
Člen OJ je povinen se podílet na plnění úkolů a cílů své OJ, řídit se pokyny orgánů své OJ a
pravidly své OJ, schválenými RC.
Členem OJ se stává člen corralu buď zařazením, pokud je OJ ustanovená corralem, a nebo přijetím
schůze příslušné OJ. V tomto případě se přijímání řídí pravidly OJ, schválenými RC, a pokud je OJ
nemá, tak souhlasem nadpoloviční většiny všech členů příslušné OJ.
Pro hrubé porušení stanov corralu, či corralem schválených organizačních pravidel příslušné OJ,
může OJ i členy vylučovat. OJ se při tom řídí směrnicemi OJ schválenými RC, a pokud je OJ nemá,
tak s vyloučením musí souhlasit nadpoloviční většina členů příslušné OJ.
Pokud vyloučený člen není členem ještě jiné OJ, a nevstoupí-li do šesti měsíců po vyloučení do
některé z dalších OJ, tak mu tím automaticky zaniká i členství v corralu.
čl.31.
Organizační jednotky jsou povinny:
1. Udržovat jmenný seznam členů se skutečností a o změnách informovat sekretáře a strážce
pokladu corralu.
2. Neprodleně informovat sekretáře a další příslušné funkcionáře o všech důležitých změnách ve
své OJ, zejména pak o změnách ve vedení OJ.
3. Podávat pravidelně VH správu o své činnosti.
4. Zajistit včasné placení členských příspěvků svých členů corralu.
5. Zajistit účast svých členů na VH, shromážděních WI-CZ a dalších vybraných akcích a činnosti
corralu a WI-CZ, schválených orgány corralu a Radou a shromážděním WI-CZ a aktivně se podílet na
plnění cílů a poslání corralu a WI-CZ.
6. Postupovat ve své činnosti dle platných právních předpisů, stanov corralu, WI-CZ a případně i
svých směrnic.
čl.32.
OJ vytváří tyto orgány:
1. Členskou schůzi OJ.
2. Radu OJ (povinné jen pro OJ nad 20 řádných členů).
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3. Revizora či RK (povinné jen u Separate Group, OJ nad 20 členů a OJ s vlastním hospodařením).
čl.33.
Členská schůze Organizační jednotky:
Nejvyšším orgánem OJ je členská schůze, která má v rámci dotyčné OJ stejné právo moci a
povinnosti jako valná hromada corralu a musí být svolána nejméně 1x za rok.
Rozhoduje usnesením, které je závazné pro všechny členy dotyčné OJ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Do vyhrazených pravomocí členské schůze OJ mimo jiné patří:
Přijímání a vylučování svých členů.
Volení a odvolávání svých orgánů, organizačních složek a funkcionářů.
Určování výše svých případných členských příspěvků pro své členy a způsob jejich placení.
Určovat a měnit svůj program a své vnitřní pravidla (stanovy apod.).
Všechny další pravomoci, které si vyhradí.
Rozhodovat o svém zrušení a způsobu s naložením se svým majetkem.

čl.34.
Rada Organizační jednotky:
Rada OJ je výkonným orgánem, který koordinuje a řídí činnost své OJ.
V zásadě se řídí stejnými právy a povinnostmi v rámci své OJ, jako RC.
Rada OJ se skládá z předsedy OJ, místo předsedy OJ a nejméně jednoho dalšího člena voleného
členskou schůzí, které je Rada OJ také ze své činnosti odpovědná.
U malých OJ, tj. do 20 členů nemusí být Rada ustanovována. V tomto případě se ujímá této funkce
členská schůze OJ.
čl.35.
Předseda Organizační jednotky:
Je oficiálním představitelem OJ a jejím statutárním zástupcem a má právo jejím jménem ve všech
oblastech její činnosti. U “Separate Group” svým podpisem stvrzuje dokumenty, jimiž tato OJ nabývá
práv a povinností.
Automaticky se stává i členem RRC.
Není-li určeno směrnicemi OJ jinak, může zastávat i jiné funkce.
V rámci své OJ má stejná práva a povinnosti jako sheriff corralu. Na základě směrnic nebo usnesení
členské schůze OJ může být pověřen dalšími právy a povinnostmi.
Za svou činnost je odpovědný VH, Radě corralu, Sheriffovi corralu a členské schůzi své OJ.
Další funkcionáři Organizačních jednotek:
čl.36.
Místo předseda OJ:
Každá OJ musí mít zvoleného místopředsedu (zástupce předsedy OJ), který jej v jeho nepřítomnosti
či nedosažitelnosti v plném rozsahu pravomocí zastupuje.
Ve své činnosti se řídí stejnými právy a povinnostmi jako předseda OJ.
Není-li určeno směrnicemi OJ jinak, může zastávat i jiné funkce.
Je volen dle RC schválených pravidel OJ. Pokud OJ tyto pravidla nemá, je zapotřebí ke zvolení
nadpoloviční většina hlasů všech členů OJ.
Za svou činnost je odpovědný VH, RC a Sheriffovi corralu, členské schůzi OJ a předsedovi OJ.
čl.37.
Sekretář OJ:
Má v rámci OJ stejná práva a povinnosti jako sekretář corralu.
Není-li určeno směrnicemi OJ jinak, může zastávat i jiné funkce.

13
Sekretář má na starosti veškerou agendu OJ. Zejména odpovídá za hlášení změn v seznamu a
kontaktech na členy své OJ a změn funkcí v OJ sekretáři corralu, se kterým úzce spolupracuje v rámci
corralu. Přesnou náplň mu určí OJ.
Za svou činnost odpovídá členské schůzi OJ, předsedovi a místopředsedovi OJ, Radě OJ a Sekretáři
corralu.
čl.38.
Pokladník OJ (Hospodář):
V zásadě má v rámci své OJ stejná práva a povinnosti jako strážce pokladu corralu, se kterým
v rámci corralu úzce spolupracuje.
Není-li směrnicemi OJ určeno jinak, může zastávat i jiné funkce
Zejména zodpovídá za včasné zaplacení členských příspěvků za členy své OJ na účet corralu a za
vedení účetnictví a hospodaření OJ dle Stanov a obecně platných právních předpisů.
Za svou činnost odpovídá členské schůzi OJ, předsedovi a místopředsedovi OJ, Radě OJ a Strážci
pokladu corralu.

čl.39.
Revizor – revizní komise Organizační jednotky:
Je revizní orgán, který se v rámci OJ řídí stejnými právy a povinnostmi jako revizní komise corralu.
U part s menším počtem členů do 20 členů nemusí být samostatná revizní komise či revizor
ustanovováni, za předpokladu, že neprovádí vlastní hospodářskou a finanční činnost a nejsou
“Separate Group WI-CZ”. V tomto případě se této funkce ujímá členská schůze OJ.
Revizora či revizní komisi OJ si volí členská schůze OJ, které je tento orgán i odpovědný ze své
činnosti.
čl.40.
Zánik Organizační jednotky:
Postupuje se stejně jako u zániku corralu. U OJ může ještě dojít k zániku z důvodu rozpuštění VH,
RC, vlastním rozhodnutím, splněním daného úkolu a nebo klesne-li počet členů OJ pod tři členy, či
nebude-li v OJ osoba starší 18-ti let, která by zastávala funkci předsedy OJ.
Zánik OJ vlastním rozpuštěním je OJ povinna nahlásit písemně RC a u “Separate Group” i Radě
WI-CZ (sekretářům).
čl.41.
Corral ustanovuje tyto své organizační jednotky:
1. Association (asociace)
2. Party corralu
3. Fort Beaver
čl.42.
Association (asociace):
Association (dále jen Asociace) je OJ, která v rámci corralu sdružuje členy corralu podle dílčích
oblastí zájmu.
Asociace je odborným orgánem corralu v daném hobbystyckém zaměření.
Ke každému hobbystyckému zaměření může být v corralu ustanovena jen jedna Asociace!
Asociace musí mít nejméně tři “řádné členy”!
Ve své činnosti se Asociace řídí stanovami corralu, případně vlastními směrnicemi schválenými RC
a mohou být i “Separate Group WI-CZ”.
Každý člen corralu musí být členem nejméně jedné z ustanovených asociaci!
Členství v asociaci je dvojího druhu, a to řádné a registrované!
Řádné členství v Asociaci:
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Je normální druh členství v řádné OJ, s veškerými právy a povinnostmi z tohoto postavení plynoucí.
Registrované členství v Asociaci:
Členi corralu, kteří jsou již registrováni v některé z Part corralu jsou povinni být registrováni i u
některé z Asociací podle svého zaměření
Registrovaný člen Asociaci podléhá po odborné stránce a v této oblasti má práva a povinnosti jako
řádný člen Asociace! Jiná práva a povinnosti v Asociaci nemá!
Je věcí každého člena Party corralu, zda se nechá u Asociaci jen zaregistrovat, či se stane řádným
členem Asociace!
čl.43.
Malá Asociace
Jelikož každý člen corralu musí být registrován podle hobbystického zaměření, a může se stát, že
k danému stylu díky nízkému počtu řádných členů není možné vytvořit řádnou OJ, mají tito členi
možnost se nechat zaregistrovat u Rady corralu v tzv. “Malé Asociaci” (dále jen MA)
MA se skládá tedy z jednoho až dvou řádných a neomezeného počtu registrovaných členů
Asociace.
MA není OJ a je proto buď přidělena k řádné Asociaci, která má k danému stylu nejblíže a která ji
po organizační stránce řídí, či je přímo řízena RC a Sheriffem corralu. V odborné oblasti je ale na MA
pohlíženo jako na řádnou Asociaci corralu
I členi MA, pokud jsou dva a více, si musí určí svého zástupce, který jménem MA jedná a s hlasem
poradním MA zastupuje v přidělené Asociaci, či jménem MA jedná s orgány corralu. Tento zástupce
je povinen udržovat jmenný seznam členů MA a o veškerých změnách informovat sekretáře corralu a
presidenta či sekretáře Asociace, ke které je MA přidělena
MA má právo používat symboliku corralu a WI a má právo používat i svou symboliku, pokud si ji
nechá zaregistrovat u RC.
MA, pokud dosáhne tří řádných členů je automaticky RC ustanovena jako řádná Asociace corralu, a
naopak, pokud klesne počet řádné Asociace pod tři řádné členy, stává se automaticky MA.
čl.44.
Parta corralu:
Je označení OJ, v němž se sdružují členové corralu podle bydliště (regionu) či specifického
hobbystického zaměření.
Jsou elitářskými OJ, což znamená, že si své členy vybírají a přijímají podle svých směrnic.
Parta je zakládána výhradně členy corralu z vlastní vůle, při čemž postupují dle těchto stanov.
Ve své činnosti se řídí stanovami corralu, případně vlastními směrnicemi, schválenými
RC a mohou být “Separate Group WI-CZ”!
Předseda party se v rámci corralu označuje (tituluje) jako “kapitán”.
čl.45.
Fort Beaver:
Fort Beaver (dále jen FB) je pozemek smluvně přidělený Western City Corralem u obce Strážek na
Moravě, a zároveň je to historická pevnost, kterou corral ne tomto pozemku buduje.
Výstavbou a správou FB je pověřena zvláštní skupiny členů corralu, zvaných “Settlers FB”, kteří
vytváří speciální OJ corralu.
Tato OJ se řídí zvláštní směrnicí pro FB, vydanou corralem a je odpovědná VH, RC a Sheriffovi
corralu.
Včele FB stojí Bourgeois FB, což je označení pro zvláštního zástupce sheriffa corralu pro FB, který
v rámci FB má stejná práva a povinnosti jako sheriff corralu! Ve své činnosti se řídí stanovami,
směrnicí pro FB, pokyny VH, RC a sheriffa corralu.
Bourgeois FB je ve své činnosti odpovědný jen VH, RC a Sheriffovi corralu!
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Hlava VI.
ZÁNIK CORRALU
čl.46.
Zánik corralu a vypořádání jeho majetku:
O zániku corralu rozhoduje VH tehdy, vysloví-li se pro likvidaci 3/4 všech členů corralu nebo
klesne-li jeho počet pod 10 členů.
V případě likvidace musí být ustanovena likvidační komise, která rozhodne o majetku corralu.
Postupuje při tom v souladu s právními předpisy.
Při likvidaci musí být vyrovnány prvořadě veškeré závazky corralu. V případě přebytku rozhodně
V.H. o tom, jak s ním bude naloženo.
Hlava VII.
ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
čl.47.
Závěrečná ustanovení:
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení a stejným dnem přestávají platit dosavadní stanovy
Trappers´ Corralu WI-CZ.
Stanovy Trappers´ Corralu WI-CZ byli schváleny XXI. Valnou hromadou Trappers´ Corralu WICZ v Netolicích dne 17.listopadu 2001.
Radou Westerners International – CZ byli Stanovy Trappers´ Corralu WI-CZ schváleny v Praze dne
8.ledna 2002.
Úpravy těchto stanov byli schváleny XXVII. Valou hromadou Trappers´Corralu Wi-CZ ve Strážku
dne 27.10.2007. Tyto změny byli potvrzeny Radou Westerners International – CZ o.s. dne
_______________2007

sheriff Trappers´ Corral WI-CZ Josef (Joe) Moravec v.r.
president Westerners International - CZ Milan Mach v.r.
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Příloha Stanov TC č.1. – logo WI-CZ

Příloha Stanov TC č.2. – znak TC
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Příloha Stanov TC č.3. – vlajka RC

