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Účel a charakter sdružení
W–club je dobrovolným, neziskovým sdružením, které spojuje zájemce o westernové
discipliny - lasování, práci s bičem, házení nožem a tomahawkem, žonglování
s revolvery, střelbu hladkým lukem bez miřidel a o pobyt v přírodě. Nabízí výuku a
zdokonalování v ovládání westernových dovedností, zdarma pro členy i veřejnost na
akcích pořádaných klubem , pro veřejnost také dle individuální domluvy s členy klubu
v místě jejich bydliště. Pomoc při výrobě či objednávání bičů, las, nožů a dalších
pomůcek od prvotřídních výrobců. Výměnu zkušeností a setkávání v příjemném
prostředí.

W-club pořádá pravidelně Jarní cenu W–clubu ve všech westernových disciplínách,
Mistrovství ČR v ovládání biče, lasa a v žonglování s revolvery a Velkou cenu W-clubu.
Spolupořádá a jeho členové se účastní též dalších setkání a soutěží tematicky
zaměřených.
Členové jezdí i na soutěže jiných organizací – v Čechách, v Evropě a dokonce i v zámoří.

Cíle činnosti
1. Sdružovat zájemce všech věkových skupin o tyto netradiční discipliny.
2. Zajistit informovanost členů o dění v této oblasti.
3. Pořádání výuky pro zájemce o ovládání biče
lasa,westernové žonglování s revolvery,hod nožem a tomahawkem a
střelbu hladkým lukem bez miřidel.
4. Pořádání soutěží, především Mistrovství ČR v ovládání biče, lasa,ve
westernovém žonglování s revolvery a westernové show.
5. Pořádání Mistrovství Evropy v ovládání biče, lasa, westernovém
žonglování s revolvery,hodu nožem a tomahawkem a westernové show.
6. Společná účast členů W-clubu na zahraničních soutěžích.
7. Seznamovat veřejnost s historií a informovat ji o současných novinkách
v těchto disciplinách formou článků a vystoupení v médiích, formou
předvádění show na veřejnosti a na společenských akcích a dalšími
způsoby, odpovídajícími potřebám a době.
8. Spolupráce W-clubu s organizacemi či subjekty podobného
zaměření (zahraničními i domácími) na organizování a zajištění průběhu
soutěží, společenských, sportovních, reklamních, filmařských a jiných akcí
na území ČR i v zahraničí.
9. Garance kvality vybraných členů W-clubu pro výuku dovedností,
veřejnou show a předávání informací a zkušeností.

Organizační struktura a členská základna

Vedení klubu:
President: Dušan Dvořák
Členové rady: Jindřich Zobl - bič, Miloš Chmel – laso, Stanislav Havel –nůž, tomahawk,
Jiří Hudec – luk, Pavel Šertler - pokladník
Členská základna: Sdružení má 40 členů

Údaje o jednotlivých aktivitách
Jarní cena W–clubu se uskutečnila o víkendu 25.-26. dubna 2015 v Beaver City ve
Strážku. Zůčastnilo se celkem 37 závodníků z toho 18 z W-clubu. Soutěžilo se v ovládání
biče, nože a tomahawku, v lukostřelbě a ve show. Z důvodu nedostatečného počtu
závodníků se soutěž v lasování nekonala. Počasí nám přálo a večer nechyběl tradiční
countrybál se skupinou Bujón.
Mistrovství ČR Mistrovství ČR v ovládání biče, lasa a v žonglování s revolvery a
Velká ceny W-clubu se uskutečnily o víkendu 6.-7. června 2015 opět v Beaver City ve
Strážku. Soutěží se zůčastnilo celkem 32 soutěžících. Soutěžilo 19 členů W-clubu. V
MČR se soutěžilo v ovládání biče amatéři a mistrovská třída a ve show. Ve velké ceně
W-clubu se soutěžilo v hodu nožem a tomahawkem.
Mistrovství ČR v hodu nožem a sekerou se uskutečnilo12. září v Suchdole nad Odrou v
areálu na Sokoláku. Soutěžilo celkem 22 z toho členů w-clubu 9. Počasí v pátek deštová
přehánka při přípravě soutěže sobotní klání už slunečné.
12. WESTERNWEEKEND - setkání lasařů, bičařů a pistolníků v Letovicích, 20.-22.
11.2015. Setkání se zůčastnilo 19 zájemců o westernové discipliny. Víkend probíhal
tradičně v duchu tréninků a vzájemného předávání zkušeností.
Další soutěže na kterých se účastnili členové W-clubu:
 Novoroční meeting Českého ráje, 21. února, Veliš
 Zlatý šíp B.C., 11. dubna, Strážek
 Westernová show, 4. července, Karpacz- Polsko
 Botasovo mistrovství, 18. července, Litobratřice
 Velká cena Indiana, 8. srpna, Janovice u Rýmařova
 MS+ME hod nožem a sekerou, 20.-23. srpna, Nottingham- Velká Británie
 Zlatý šíp B.C., 5. září, Strážek
 RIGAC CUP, 26. září, Alsomocsolád-Madarsko
 Westernová Open Show, 10. října, Janovice u Rýmařova
 Zamykání terčů, 31. října, Nivnice

Informace o hospodaření v roce 2015
Stav na účtu k 1.1.2015:
Příjmy :
startovné:
členské příspěvky:
sponzorské dary:
jiné příjmy:

16.589,- Kč
27.152-Kč
10.050,- Kč
6.800,- Kč
10.000,- Kč
302,- Kč

Výdaje:
13.750,-Kč
Organizační zabezpečení akcí:
10.624,- Kč
Administrativa, správa W – clubu: 3.126,- Kč

Stav na účtu k 31.12.2015:

29.991,-Kč

Činnost W – clubu v roce 2015 podpořili
Za finanční podporu služeb děkujeme p. Jiřímu Žižkovi

