14. ročník Vzpomínkové jízdy náčelníka Velká noha 2017
Milí přátelé a kamarádi,
Hehaka Thiyóšpaye vás srdečně zve na tradiční, letos již v pořadí – 14. ročník této vzpomínkové jízdy, která
se koná v úterý 26. prosince 2017. Tato akce je skromnou podporou lakotské Omaka Tokátakiya (Jízda pro
příští generace), dříve známé pod názvem Memorial Big Foot Ride - Sí Thánka Wokiksuye, v Jižní Dakotě.

PROGRAM

26.12. ÚTERÝ



8:00 a.m. registrace a snídaně



9:00 a.m. zahájení obřadem



3:00 p.m. ukončení a obřad rozdávání



4:0 p.m. večeře

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PROSÍME POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI + REZERVACI SNÍDANĚ A VEČERŘE
NA NÍŽE UVEDENÝ E-MAIL NEBO TELEFONNÍ KONTAKT DO 20.12. 2017. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
ceska.bfr@gmail.com

ORGANIZACE A PODMÍNKY
TENTO ROK BUDE OPĚT BEZ KONÍ

Trasa a doporučení
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, v případě že nebude sníh,
jsou vhodné gumáky a pláštěnka. Nezapomeňte si vzít s sebou termosku s čajem, kávou a svačinu. Po
jízdě je pro všechny připraven již tradiční zvěřinový vývar a obřad rozdávání.
Půjde se střídavým tempem a budou 4 zastávky na odpočinek a občerstvení. Předpokládaný závěr akce
je v podvečer, jízda bude ukončena modlitbou. Akci bude tradičně doprovázet kapela Wanbli Ohitika
Singers.

KONTAKT
Otokar Homola (Četan T.)
E-MAIL: ceska.bfr@gmail.com

+420 737 357 015
PLEASE, MAKE YOUR REGISTRATION HERE

FACEBOOK:
PAGE: https://www.facebook.com/BIG-FOOT-MEMORIAL-RIDE-Czech-Republic-599325723472061

AKCE: https://www.facebook.com/events/427822534287438/

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.

HISTORIE

USA, Jižní Dakota
Memorial Big Foot Ride (lakotsky Si Thánka Wókiksuye), založili v roce 1986 dva stařešinové kmene Lakota
- Birgil Kills Straight a Curtis Kills Ree, aby tak připomněli smrt Sedícího Býka a masakr ve Wounded Knee v
roce 1890. Lakotové se jí účastní každoročně od 15 do 29 prosince. V roce 2010 byla jízda po dohodě se
stařešiny a jezdci přejmenována na Jízdu budoucí generace (lak. Oómaka Tokatakiya), aby lépe
reflektovala současné potřeby a problémy mládeže a také, aby mladá generace uzavřela smutnou
vzpomínku na tragickou kapitolu v historii svého národa. Lakotové v zimě urazí více jak 300 mil (cca
500km) na koních při hlubokých mrazech, kdy teploměr padá hluboko pod -30 ºC.

Česká republika, Chrastava a Vápenka
V Čechách jízdu založil Čethan Thosan (Otokar Homola), který spolu se svým přítelem Witkotkokou (Petr
Škaroupka) podnikl jízdu 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/2003 (odborný časopis
Poselství světa v kruhu – určený pro zájemce o indiánskou historii a kulturu).
Čethan 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.
Později se organizace jízdy přesunula do Jestřebích hor, kvůli vhodnějším podmínkám a nabídky pomoci
Jiřího Votavy, který již několik let našim jezdcům poskytuje své koně a zázemí. Protože rok od roku přibývá
účastníků, našli organizátoři zázemí 5km od ranče v obci Chlívce, kde nám hodná paní majitelka
Mertlíková poskytla skvělé zázemí a jídlo. Vždy v předvečer jízdy, organizátoři pořádají multimediální
večer, kde probíhá pásmo přednášek a informací o aktuálním dění indiánů S.a J. Ameriky.

V roce 2008 byl natočen o České BFR krátký dokument, v pořadu Fokus České televize.

V roce 2011 po dohodě s mluvčím jízdy v Jižní Dakotě a dohodě s organizačním týmem České jízdy, jsme
se rozhodli si ponechat starý název, neboť jsme přesvědčeni, že kořeny a důvody naší podpory mají v
naší zemi svůj význam, kterým symbolicky vyjadřujeme Lakotům v Jižní Dakotě svoje sympatie a podporu.
V roce 2011, v květnu navštívili dva mladí lakotští jezdci Ramey a TC Hill naší zemi a byly jim v kulturním
centru americké ambasády zástupci českých jezdců oficiálně předány symboly a dary, které vyjadřovaly
naši podporu a uznání.

V roce 2013 se devátého ročníku České BFR zúčastnila Betty High Elk z rodiny náčelníka Si Thánky, která
přijela na krátkou návštěvu, aby tak vyjádřila poděkování a podporu všem účastníkům České BFR.
Organizace jízdy je neziskovou, nekomerční a nesportovní akcí, jejímž naplněním je duchovní pouť, která
nejen připomíná historické události lakotského národa, ale rovněž jejím obsahem je vzájemné mezilidské
porozumění a sdílení.

V uplynulých letech se České BFR zúčastnili jezdci také z Itálie, Německa, Rakouska, Slovenska, USA, Ruska
a Polska.

Navigace

Jak se k nám dostanete
Hlavním orientačním bodem je Náchod. Z Náchoda pojedete směrem na HRONOV.
Obec Chlívce – restaurace Fortuna, č.p.62
Z Hronova na Dřevíč tam odbočíte na Bystré. Restaurace je na kopečku. Start BFR
Na mapce je vyznačená cesta autem.
GPS
Fortuna - Chlívce 62, Stárkov, okres Náchod 50.5136161°N, 16.1219072°E

