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Ahoj Westerners… 
 

  Cowpackův country bál v sobotu 14. 
února ve Strančicích určitě pozvedl náladu 
hlavně vyslancům, kteří absolvovali složité 
jednání, které nazýváme Shromáždění 
vyslanců WI-CZ. Plná sokolovna, výživný 
doprovodný program, dobrá muzika, hodně 
dobrého jídla a pití a bohatá tombola. To byl 
základ vydařeného bálu. Po velmi dlouhé 
době se pamětníci mohli setkat s našimi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222000...   vvvýýýrrrooo???ííí   ooosssííídddllleeennniii   
BBBeeeaaavvveeerrr   CCCiiitttyyy   

Víkend 7. 2. jsme se zúčastnili 20tého 

výročí osídlení BC. Bylo ještě pár cm 

sněhu, tak jsem chtěl, abychom udělali pár 

zimních fotek :-) takže jsme v sobotu přes 

den chodili po FB a BC a Dominika nás 

fotila a fotila   

 

Občas vyfotila i místní, rychle se 

rozrůstající hospodářství. 

 
Pajda přinesla k výročí vlastnoručně 

vyrobený, krásný a chutný dortík. 

 

dřívějšími členy z taneční skupiny Crock14, 
zatančit si při produkci kapel BG Korpus a 
Daniel Király, zhlédnout ukázky bojového 
umění speciálních jednotek a ohňovou show 
v podání jednoho z Mistrů ČR v rodeu Pavla 
Jahody se skupinou KMK a navštívit poštovní 
úřad Pony Expressu. V neposlední řadě jste se 
ovšem mohli také potkat s přáteli, které 
vidíte jen jednou za rok. Jirka Navrátil JAAN 
opět dokázal připravit povedenou akci, ke 
které se WI-CZ bude vždycky hrdě hlásit. 
Zajímavou akci připravil Tomáš Sychra 
v privátním westernovém klubu Tři podkovy 
v Praze 8. Výstavu fotografii z jízd Pony 
Expressu. V tomto klubu, kam má přístup 
každý náš člen se také dvakrát do měsíce, 
každou první a třetí středu v měsíci, promítá 
western. Klub bude svojí činnost dál 
rozšiřovat, a tak sledujte program na 
facebooku – Saloon Tři podkovy. 
Rodeo Corral obnovil po sedmi letech 
jednání s westernovým městečkem v polské 
Karpaczi, a když všechno klapne, tak by se 
letos opět konalo jedno rodeo v Karpaczi. 

Ještě je potřeba domluvit podrobnosti, tak 
držím palce, ať to vyjde.  
Webové stránky, snad už definitivně, mají 
za sebou těžký porod. Teď záleží na nás 
všech, abychom je naplnili základními 
informacemi a fotografiemi z akcí. Tak do 
toho! 
A nakonec se vracím k Shromáždění 
vyslanců. Vyslanci schválili změny ve 
Stanovách podle Nového občanského 
zákoníku, zvolili na čtyři roky presidenta 
a členy kontrolní a rozhodčí komise. 
Zprávu o činnosti a závěrečné usnesení 
shromáždění si můžete přečíst uvnitř 
PREXu. 

 
Mějte se fajn, 
 

Milan Mach  

President WI-CZ  

 



 

 Jídla bylo také dostatek, jen lidí jsem 

myslel, že by mohlo dorazit víc...ale těch 

akcí je strašná spousta a člověk by mohl 

být každý víkend minimálně na jedné akci 

;-)...celý odpoledne se promítaly fotky z 

období 1994-2000, večer byl plný 

 
 muziky  

 
a tanečků  . 

 
Hodnotím to jako oddychový, pohodový 

víkend a děkuji za něj BC. 

Tandem 

  

SSiillvveessttrr  nnaa  BBeeaavveerr  CCiittyy  
22001144  

  

Byli jsme na Silvestra na BC a udělali jsme 

si s velkou pomocí Carlose všelijaké 

soutěže o ceny, jako hod kroužky na 

paroží, ruský kuželky, 

kušostřelba, 

 
večer byla taneční výuka, kterou vedl 

proslulý mistr Johnny Cmudos,  

 
pak se uskutečnila soutěž o nejkrásnější 

mužské lýtko, které hodnotila 11členná 

dámská porota, k snědku bylo spousta 

pochutin,  



 

 
těsně po krásném ohňostroji proběhlo 

promítání s erotickou tematikou - "stručné 

dějiny žen odlehčených mravů Severní 

Ameriky" 

Na Nový rok jsme byli s Carlosem 

domluveni, že uspořádá novoroční 

lukostřeleckou soutěž, myslím, že to bylo 

na cca 10 terčů, vždy 5 ran, 

 

 
 

 
vítěz vyhrál tomahavk a cenu dostalo 

myslím 6 nejlepších střelců, takže moc 

pěkná soutěž a i ceny super. Podle mne to 

byl jeden z nejlepších Silvestrů, co jsem 

kdy zažil :-). Hlavně bych chtěl poděkovat 

Carlosovi za krásné soutěže, BC za 

pohostinnost a Honzovi za nádherný 

ohňostroj :-) 

Tandem 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní idyla na Beaver City 



 

 

 
 

Zpráva o činnosti Rady WI-CZ v období 2013 – 2014 

Kontrola Usnesení Shromáždění vyslanců 2013: 

- Rada ustanovila komisi, která má za úkol změnu Stanov WI-CZ podle NOZ. 

Komise pracuje ve složení: Milan Mach, Josef „Joe“ Moravec a Petr Binhack. 

Komise se sešla dvakrát a zapracovala do stávajících Stanov WI-CZ potřebné 

změny. Tato verze Stanov byla loni na podzim rozeslána corralům, aby prošla 

připomínkovým řízením, a aby si corraly podle ní mohly připravit svoje stanovy. 

Dnes budeme tuto verzi schvalovat. 

- Jednání Rady: Rada se fyzicky sešla dvakrát v roce 2013. Na jaře 2014 bylo 

jednání zrušeno kvůli nemoci některých členů a Rada by nebyla usnášení schopná. 

Na podzim 2014 proběhlo jednání elektronicky, protože se nenašel vhodný termín, 

který by vyhovoval všem členům. Shrnutí emailové komunikace bylo uzavřeno 

zápisem v lednu 2015. 

- Předání funkce revizora: Protože nemám žádné informace, tak se domnívám, že 

proběhlo bez problémů. Více možná ve zprávě revizní komise. 

- Jmenování Hlavního webmastera (HW): Rada jmenovala nového HW na schůzi 

30. 3. 2013. V dubnu byly HW předány potřebné podklady a přístupy od minulého 

HW. Více o webových stránkách ve zprávě podrobněji. 

 

Zpráva o činnosti Rady: 

Protože chci tuto zprávu končit optimisticky, tak začnu tím, kde nás nejvíc tlačí pata. Určitě 

jste uhodli, že jsou to webové stránky Westerners International-CZ. Nefunkčnost nebo 

neaktuálnost stránek trvá už od roku 2011. To jsou čtyři roky. Na shromáždění v roce 2013 

jsme rozhodli o změně HW a jmenování proběhlo neprodleně. Také přístupy byly předány 

obratem. Jenže tahle funkce je asi zakletá. Ze začátku nějaká komunikace proběhla, ale potom 

se HW na dlouho odmlčel a na stránkách se nic nedělo. Až loni v létě se objevilo upozornění, 

že stránky jsou v rekonstrukci.  Zároveň s tím, se ke mně dostala informace o problémech jak 

technických, tak osobních. Kdo z nás ale nemá občas nějaké problémy? Současná situace je 

následující. Protože minulý HW měl dost svérázný postup při tvorbě stránek, tak nešlo 

původní stránky přepracovat a doplnit. Musely být založeny webové stránky úplně nové. 

Nejsem sice odborník, ale jsem přesvědčen o tom, že tato operace nemůže trvat rok a půl. Jak 

jsem psal už v PREXu. Chci věřit tomu, že porodní bolesti jsou za námi a nastane rozkvět 

našeho webu. K tomu ovšem musí přispět také Rada a corraly. Jde hlavně o kalendář akcí, o 

základní informaci o Westerners International-CZ a také stručný popis zaměření jednotlivých 

corralů. O tyhle informace, které na minulém webu byly, jsme přišli a musíme je doplnit. 

Důležitou složkou webových stránek jsou také fotografie. Posílejte pěkné fotky z vašich akcí 

prostřednictvím svých sheriffů nebo Rady. Podívejte se na design nového webu a můžete se 

k němu vyjádřit. Buduje se úplný základ, který se bude postupně rozvíjet. Snad jsme konečně 

to nejhorší období překonali. 

Jsme uprostřed schvalovacího procesu, který je nutný vzhledem k NOZ a k transformaci 

občanských sdružení na spolky. Jak už jsem uvedl, byly doplněny stávající Stanovy WI-CZ o 



 

nezbytné změny a byly provedeny drobné změny v textu. Nemuseli jsme do Stanov nijak 

drasticky zasahovat, protože znění původních Stanov bylo lety prověřeno a několikrát jsme se 

přesvědčili, že jde o kvalitní dokument. Rada obdržela také úplně novou verzi Stanov WI-CZ, 

kterou vypracoval Lubomír „Luki“ Lukeš. Bohužel jsme ji dostali pozdě. V některých 

corralech už proběhly členské schůze a proto tato verze nemohla projít celým schvalovacím 

procesem před Shromážděním vyslanců. Zabývaly se jí tedy pouze rady corralů a následným 

hlasováním na Radě Lukiho verze nedostala potřebný počet hlasů. Pro předložení původních 

Stanov hlasovaly corraly Trapper´s, Western City, Rodeo, Bullet a president. Pro novou verzi 

corral Pony Express. Nicméně to neznamená, že Lukiho verze je špatná. Její hlavní „přínos“ 

nebo spíš nevýhoda je ta, že by corraly neměly svoje stanovy. Tato verze by platila pro celou 

WI-CZ včetně corralů. To je velmi revoluční myšlenka a určitě jeden z důvodů, proč se Rada 

přiklonila k původní prověřené a teď upravené verzi. Vyhovuje nám už přes dvacet let a není 

potřeba revolučních změn. Lukiho verze je navíc velmi obsáhlá, podrobná a úplně mění 

všechny standardy, kterými se už víc jak dvacet let řídíme. 

Není jednoduché vydávat čtyřikrát za rok Prerie Express. Corraly se na jeho náplni podílejí 

velmi málo. Kdyby nebylo erudice šéfredaktora Joe Moravce a Pony Express Corralu, tak 

byste si skoro nic nepřečetli. Má to být informační bulletin o dění v corralech, ale nikdo nic 

nenapíše. Není to tím, že by bylo málo akcí, je to tím, že se nenajde nikdo, kdo by napsal 

alespoň pár řádků. Přitom sociální sítě jsou plné komentářů ke každé akci. Opakuji to každé 

dva roky, ale zatím bez odezvy. Zamyslete se nad tím a polepšete se! Podle mě je přesto 

úroveň PREXu nadstandardní.  

Cowpackův Country bál se stává díky pořadateli Jiřímu Navrátilovi opět hojně navštěvovanou 

akcí, nejen členy WI-CZ, ale hlavně nadšenou veřejností. Už jsme před léty uvažovali o tom, 

že tuto akci zrušíme, protože o ní nebyl zájem členů ani veřejnosti. Náhle však došlo ke 

změně a místa na bále se rezervují dopředu. Přitom program bálu je srovnatelný a cena 

vstupného vyšší. Jsem tomu rád a Luděk Burian by měl určitě velkou radost. Tuhle akci 

vymyslel on, a proto je dobře, že se bál jmenuje podle něj. 

Rendezvous WI-CZ má také pevné místo v našem kalendáři a hlavně bohatý a atraktivní 

program pro všechny. Ani si neuvědomujeme, jaké štěstí nás potkalo v podobě Beaver City. 

Díky Western City Corralu i Trapper´s Corralu a nadšení jejich členů, máme zázemí, které 

nám mohou závidět i bohatší, podobně zaměřené spolky. Kouzlo Divokého západu je 

v Beaver City všudy přítomné. A už si toho všimli i filmaři. Kromě městečka a pevnosti Fort 

Beaver je zde zřízena i stálá stanice Pony Expressu. Každý člen WI-CZ by měl jednou za 

život vykonat pouť do Beaver City. 
Westerners International-CZ je známou a respektovanou organizací. A také jednou 

z nejstarších svého druhu u nás. V příštím roce oslavíme 25. výročí trvání. Rodeo Corral také 

slavil. 20 let od založení při rodeu v Plástovicích v roce 2013. Oslava to byla důstojná a sešlo 

se na ní pár osobností, které stáli u zrodu corralu. V loňském roce uspořádal Pony Express 

Corral  v Suchdole nad Odrou velkou slávu při příležitosti 30. jízdy Československého Pony 

Expressu. Přidal se k tomu celý Evropský Pony Express a vyšel organizátorům vstříc tak, aby 

dojezd všech větví Pony Expressu byl právě do Suchdola. To je historie, která nás zavazuje a 

také důkaz o tom, že náš spolek stojí na pevných základech. Stabilizovala se členská základna 

a ten nejdůležitější základ tvoří činnost našich corralů. V tom a ve vzájemné toleranci a 

pochopení je naše síla. 

 

Milan Mach 
President WI-CZ 

Strančice 14. 2. 2015 

 



 

 

 
 

U S N E S E N Í 

Shromáždění vyslanců Westerners International - CZ, z.s. ze dne 14. 2. 2015 

 

Shromáždění vyslanců schvaluje: 

 Zprávu o činnosti Rady za období 2013 – 2014 

 Upravené znění Stanov podle NOZ 

 

Shromáždění vyslanců bere na vědomí: 

 Informaci o plnění Usnesení Shromáždění vyslanců z 16. 2. 2013 

 Zprávu o hospodaření Rady za období 2013 – 2014 

 Zprávu revizní komise za období 2013 - 2014 

 

Shromáždění vyslanců zvolilo na další čtyři roky: 

 Prezidentem Westerners International-CZ: Milan Macha 

 Kontrolní a rozhodčí komisi ve složení: Michal Struk, Jan Veselý a Václav Čáp 

 

Shromáždění vyslanců ukládá Radě: 

 Dokončit přeměnu WI-CZ na spolek v souladu s NOZ. To znamená předložit 

na Rejstříkový soud Stanovy WI-CZ a schválené vnitřní předpisy corralů a 

doplnit případné požadavky soudu 

 Ve spolupráci s radami corralů doplnit základní informace na webové stránky 

WI-CZ 

 A sheriffům corralů:  

a) sjednotit názvy jednotlivých corralů 

b) upravit vnitřní předpisy corralů podle Stanov WI-CZ 

 

 

 

Návrhová komise:  Petr Binhack a Martina Hampejsová 

Strančice 14. 2. 2015 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                        

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ   AAKKCCII   WWII--CCZZ     

AA  JJEEHHOO   CCOORRRRAALLŮŮ   

Rok 2014/15! 
 

 

Akce WI-CZ: 
Kontakt – info: 
President WI-CZ: Milan Mach  
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, Tel.: 
mobil 606459153,  
e-mail: wi@westerners.cz, 
http://www.westerners.cz 

 

 
10. – 11. července 2015   
Western na Boot Hill,  
Mistrovství republiky a zároveň  
Velká cena WI-CZ  
(BC + SSK Mikulov)  
střelnice Mikulov 

Tradiční střelby ze zbraní 
perkusních , křesadlových 
anábojových Divokého Západu do 
roku 1899 .  
Nutno si vyžádat propozice u 
pořadatele.                                                                                                                                  
Kontakt: Oupor Miroslav  
Hosín 163, Hluboká nad Vltavou 
373 41, tel: 603 443 830 
e-mail : moupor@quick.cz 
Baláž Stanislav Dukelská 38 
Mikulov tel: 608 709 878, e-mail : 
balazstanislav01@gmail.com 

 
31. července až 2. srpna 2015 
Rendezvous WI - CZ, z. s. 
Rýžovaní zlata, Hod nožem, 
Střelba z luku, Dostih na . BC 
mile a jiná překvapeni... 

Ve večerních sobotních 
hodinách bal WI - CZ, z. s.  
s bohatou tombolou!!! 
 

 

 

Akce Rodeo Corralu: 
Termíny rodeí 2015 

Kontakt – info:  
Sheriff Martina Hampejsová,  
tel.: 723416254, mail: 
martina.hampejsova@email.cz 
Nebo též  
Jan Veselý zástupce jezdců Rodea 
Corralu 
Web: www.ceskerodeo.cz 

 

RRooddeeoo  22001155  

 
23. 05. 2015 Radotín 

o SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR 
V RODEU 

o SERIÁL O POHÁR WI-CZ 
V RYCHLOSTNÍCH 
DISCIPLÍNÁCH 

o SERIÁL O JUNIORSKÝ 
POHÁR DYKA KRCHOVA 

06. 06. 2015 Karpacz – Polsko 

o SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR 
V RODEU 

o SERIÁL O POHÁR WI-CZ 
V RYCHLOSTNÍCH 
DISCIPLÍNÁCH 

o SERIÁL O JUNIORSKÝ 
POHÁR DYKA KRCHOVA 

20. 06. 2015 Hoslovice 

o SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR 
V RODEU 

o SERIÁL O POHÁR WI-CZ 
V RYCHLOSTNÍCH 
DISCIPLÍNÁCH 

o SERIÁL O JUNIORSKÝ 
POHÁR DYKA KRCHOVA 

Změna programu 
vyhrazena!!! 

 

 

21. 06. 2015 Hoslovice 

o Juniorské rodeo v rychlostních 
a dobytkářských disciplínách. 
Pojede se více disciplín. Body 
se budou započítávat 
do průběžného bodování. 

11. 07. 2015 Stáj Manner – 

Bohdalice 
o SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR 

V RODEU 

o SERIÁL O POHÁR WI-CZ 

V RYCHLOSTNÍCH 

DISCIPLÍNÁCH 

o SERIÁL O JUNIORSKÝ 

POHÁR DYKA KRCHOVA 

08. 08. 2015 Šiklův mlýn – Bystřice 

nad Pernštejnem 
o SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR 

V RODEU 

o SERIÁL O POHÁR WI-CZ 

V RYCHLOSTNÍCH 

DISCIPLÍNÁCH 

o SERIÁL O JUNIORSKÝ 

POHÁR DYKA KRCHOVA 

05. 09. 2015 Stáj Manner – 

Bohdalice 
o SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR 

V RODEU 

o SERIÁL O POHÁR WI-CZ 

V RYCHLOSTNÍCH 

DISCIPLÍNÁCH 

o SERIÁL O JUNIORSKÝ 

POHÁR DYKA KRCHOVA 

19. 09. 2015 Hoslovice 
o FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR 

V RODEU 

o FINÁLE O POHÁR WI-CZ 

V RYCHLOSTNÍCH 

DISCIPLÍNÁCH 

o SERIÁL O JUNIORSKÝ 

POHÁR DYKA KRCHOVA  

 

Skladba disciplin na daná rodea 

bude upřesněna v propozicích. 

Během sezony změna 

termínu vyhrazena!!! 

Tréninky s trenéry, 

dobytkem a pod. 

Zatím v jednání! 
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Akce  

Trappers´ Corralu: 
Info – kontakt:  
Zbyněk „Tandem“ Skořepa,  
Španielova 1268/3, 160 00 Praha 6 - 

Řepy, Tel.: mobil: 731 477 065, 
e-mail: trappers@westerners.cz  

 
 
Akce Trappers´Corralu se letos, 
rok 2015 často spojují s akcemi 
WCC /proto informace viz akce 
WCC.  
Jedná se zejména o: 

 25. 4. Setkání přátel divočiny 

 11. 4. a 5. 9. Zlatý šíp BC 

 7. 11. Halloween na BC 
 

 
27. – 29. března 2015 
Brigáda na Fort Beaveru 
Strážek 

Jako vždy – robota!  
 

 
 
8. – 10. května 2015 
Brigáda na Fort Beaveru 
Strážek 

Jako vždy – robota!  

 
 
1. – 9. srpna 2015 
Rendezvous TC – táboření na 
Fort Beaveru. 

Tradiční táboření trapperů.  
Akce je propojena s akcemi 
Rendezvous WI-CZ a BC 1875 

 
 
7. listopadu 2015 
Valná hromada TC 
Beaver City – Strážek. 
 
13. – 15. listopadu 2015  
Setkání westernových 
městeček.  
Beaver City - Strážek 
 

 

 
Akce Bullet Corralu: 

Kontakt – info:  
Miroslav Oupor,  
Jana Štursy 31,  
České Budějovice, 370 10,  
tel: 603 443 830,  
e-mail: moupor@quick.cz 

 
 
25. dubna 2015  
Westernové klání ve střelbě 
z perkusních a křesadlových 
zbraní  (BC + ASK Stará 
Boleslav 8 Iowa cawalry ) 
střelnice Stará Boleslav                                                                                                                                                        

Tradiční střelby z perkusních a 
křesadlových zbraní .  
Nutno si vyžádat propozice u 
pořadatele. 
Kontakt: Václav Klauber,  
Kralovická 147 Brandýs nad 

Labem tel:728 512 602 
e-mail : vklauber@tiscali.cz 
 

 
10. – 11. července 2015   
Western na Boot Hill,  
Mistrovství republiky a zároveň  
Velká cena WI-CZ  
(BC + SSK Mikulov)  
střelnice Mikulov 

Tradiční střelby ze zbraní 
perkusních , křesadlových a 
nábojových Divokého Západu do 
roku 1899 .  
Nutno si vyžádat propozice u 
pořadatele.                                                                                                                                  
Kontakt : Oupor Miroslav  
Hosín 163,  Hluboká nad Vltavou 
373 41 , tel : 603 443 830 
e-mail : moupor@quick.cz 
Baláž Stanislav Dukelská 38 Mikulov 
tel : 608 709 878, e-mail : 
balazstanislav01@gmail.com 
 

 
 
22. srpna 2015         
 Westernové klání ve střelbě 
z perkusních a křesadlových 
zbraní (BC + SSK Mikulov) 
střelnice v Mikulově 

Tradiční střelby z perkusních 
westernových zbraní.  
Nutno si vyžádat propozice u 
pořadatele.                                    
Kontakt: Stanislav Baláž,   
Dukelská 38, Mikulov,  
tel: 608 709 878,  
e-mail : balazstanislav01@gmail.co 
                       
10. října 2015       
Majklův memoriál    
(BC + CACWA )  
střelnice Velvary 

Westernové klání ve střelbě 
z perkusních a křesadlových zbraní. 
 Kontakt: Pavel Bombajs Válek, 
Radimovická 1417/10, 
Praha 4, 149 00, tel: 603 443 464, 
e-mail : bombajs@cacwa.cz 

mailto:trappers@westerners.cz
mailto:moupor@quick.cz
mailto:vklauber@tiscali.cz
mailto:moupor@quick.cz
mailto:balazstanislav01@gmail.com
mailto:balazstanislav01@gmail.co
mailto:bombajs@cacwa.cz


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. prosince 2015        
Střelba na krocana (BC + ASK 
Stará Boleslav 8 Iowa cawalry ) 
střelnice Stará Boleslav 

Tradiční střelby z perkusních, 
křesadlových a nábojových zbraní 
do roku 1899.  
Nutno si vyžádat propozice u 
pořadatele.  
Kontakt: Miroslav Oupor  
Hosín 163, Hluboká nad Vltavou, 
373 41, tel:603 443 830 
e-mail : moupor@quick.cz 
 

 
Další akce zveřejníme po dodání 
potřebných informací a budeme 
dále kalendář rozšiřovat. 

 

 
 

 

 
Akce  

Western City Corralu: 
 

Kontakt:  
Western City Corral WI-CZ p. s. 
Alena „Alík“ Adamíková (Sheriff 
Corral)  
Tel.: +420 604 672 642 
e-mail : 
western.city@westerners.cz ,  
http://wcc.westerners.cz/  
Westernové městečko Beaver 
City, č. p. 234, 592 53 Strážek,  
Czech Republic 
www.general-store.cz 
 
 

Na všech akcích 
pořádaných v Beaver City je 
požadován dobový oděv 
z let 1850 až 1890  

s výjimkou členů WI-CZ o. 
s., u kterých je 
samozřejmostí dobové 
oblečení dle jejich zaměření. 
Nerušte nám prosím pobyt v 
Beaver City pohybem osob 
nevhodně oblečených! 
Děkujeme  
Western City Corral WI-CZ o. s. 

 
20. až 22. března 2015 
„VII. Skotské skotačení  
v Beaver City“ 
Soutěže v tradičních i 
netradičních skotských 
disciplínách. 
Večer s výukou tanců, soutěži 
o nejkrásnější skotské lýtko 
a s léta ověřenou muzikou 
 

 
11. až 12. dubna 2015 
„Zlatý šíp B. C.“ 
Jarní akční soutěž v lukostřelbě  
Holé a tradiční luky v 
klasických terčových 
disciplinách. Překvapení již 
samozřejmostí. 
 
24. až 26. dubna 2015 
Jarní cena v ovládání biče, 
lasa, hodu nožem, 
tomahavkem a lukostřelba 
pořádáme ve spolupráci s W-
clubem Praha 
Otevřena soutěž také pro 
všechny trappery, indiány …. 

 
24. až 26. dubna 2015 
8. Setkání přátel divočiny  
Akce pro westmany, trappery a 
trampy.  
Mnoho soutěží pořádáme ve 
spolupráci s Trappers´Corralem 
 

 
15. – 17. května 2015 
„Beaver Trial“  
Soutěž pro ověřeni oddanosti, 
poslušnosti a obratnosti vašich 
koni. 
 

 
5. až 7. června 2015 
22. Mistrovství České 
republiky v ovládání biče a 
lasa 
14. Mistrovství České 
republiky ve westernovém 
žonglování 
Cena W-clubu v hodu nožem 
a tomahawkem 
Pořádané ve spolupráci s  
W-clubem Praha 

mailto:moupor@quick.cz
mailto:western.city@westerners.cz
http://wcc.westerners.cz/
http://www.general-store.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. června 2015 
„O zlatinku Beaver City“ 
21. ročník soutěže v rýžování 
zlata, ve spolupráci s Klubem 
Moravskoslezských zlatokopů 
 

 
6. června 2015 
„Nůž B. C.“ 
10.ročnik prodejní výstavy nožů 
a ostatních chladných zbrani 
 
12. až 14. června 2015 
13. Square, Line a Country 
taneční víkend 
Den plny tanců a soutěži pro 
všechny, kteří se chtějí dobře 
bavit společně se skvělými 
callery: Jindřich „Čára“ Šašek, 
Vlada Andris, Tomas „Doug“ 
Machalík, samozřejmě Pyro, 
Alice „Éliška“ Havelková, Lenka 
Jůzová a další 
 
26. až 28. června 2015 
Western - Eastern 
Společné setkáni východních a 
západních kultur. 
Skvěle soutěže budou probíhat 
cely den a večer prožijete 
spoustu nevšedních kulturních 
zážitků. 
 

 
25. července až 9. srpna 2015 
Beaver City v roce 1875 
26. dobové setkání všech 
westerners v Beaver City. 
Historicky oděv je nutnou 
podmínkou vstupu do města 
Beaver City. 
Ubytováni vlastni, občerstveni 
zajištěno. 
Pro velmi nouzové případy je 
otevřena i půjčovna oděvů. 
V rámci tohoto čtrnáctidenního 
setkáni vás čeká spousta 
zajímavých soutěži a workshopů. 
 

 
31. července až 2. srpna 2015 
Rendezvous WI - CZ, z. s. 
Rýžovaní zlata, Hod nožem, 
Střelba z luku, Dostih na . BC 
mile a jiná překvapeni... 
Ve večerních sobotních 
hodinách bal WI - CZ, z. s.  
s bohatou tombolou!!! 
 

 
4. srpna 2015 
„O nejlepšího střelce Beaver 
City“ 
Dlouhé, krátké i nejkratší zbraně-
křesadlové, perkusní i nábojové. 
Společný odjezd střelců na 
střelnici v 10.00 hodin z Beaver 
City 
 
20. srpna 2015  
(datum bude upřesněn) 
Odjezd jezdce Pony Expressu 
směrem východním s listovními 
zásilkami podanými nejpozději 
do půlnoci před odjezdem na 
poštovní úřadovně v Beaver City 
 
 

 
 
4. až 6. září 2015 
„Zlatý šíp B. C.“ 
9.ročnik lovecké podzimní akční 
soutěže lukostřelecké. 
Hole i tradiční luky. 
Motto závodu: Co si ulovíte, to si 
sníte! Kdo si neuloví, hladoví a 
vegetarián je špatný střelec. 
 
25. až 27. září 2015 
„Pohár Jendy Červotoče“ 
Zlatokopecká soutěž pouze na 
tradičních pánvích 

Mnoho zlatokopeckých disciplin a 
krásných cen 
 
9. až 11. října2015 
Dřevorubecké závody 

Práce s pilou či sekerou prověří vaši 
zdatnost v neobyčejných 
disciplínách. 
Překvapeni pro všechny opět 
samozřejmosti. 
 

7. listopadu 2015  
Halloween v Beaver City 
Jedině strašidelný převlek tě ochrání 
v předvečer svátku všech svatých.... 
  
13. až 15. listopadu 2015 
Setkání westernových městeček 

Pro tento rok los padl na nás! Těšíme 
se na Vás v Beaver City 
 

 
28. listopadu 2015 
Thanksgiving Day 

Slavnostní večerní akce pouze pro 
členy Western City Corralu 
a jimi pozvané hosty s osobni 
pozvánkou. 
Vybrané delikatesy na stolech po 
cely večer. 
Třeba přijdou tentokrát i indiáni. 
 

27. až 31. prosince 2015 
Pohoda 
Společné oslavy vánočních svátků, 
Silvestra a Nového roku. 
Prostě relax!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt – info: Pony Express Corral 
WI-CZ, p.s. 
Sídlo: Muzeum Městyse Suchdol 
nad Odrou 
Komenská ulice 230,  
74201 Suchdol nad Odrou; 
Sheriff: Michalička Václav,  
Leoše Janáčka 1011,  
410 02 Lovosice 
Tel.: +420 721 467 404 
E-mail: mvaclav@seznam.cz 
E-mail: 
pony.express@westerners.cz 

 

 
 

 
31. JÍZDA 

ČESKOSLOVENSKÉHO  
PONY EXPRESSU a EPEA 

2015   

 

Směr a časový rozvrh jízdy  

Start: N přes D a CZ    

Cíl: PL + SR 

 

 
 

START - Holandská část 

Pony Expressu 

START Zwolle (NL)   

- 14. 8. 2015 v 15:00 hodin 

CÍL  Rütenbrock (příjem a 

výdej pošty)  hranice N/D - 

15. 8. 2015  14:00 hodin 

 

 

 

START - Německá část 

Pony Expressu 

NL/DE hranice - Rütenbrock 

Post Office  

(příjem a výdej pošty)  

- 15. 08. 2015  15:00 hodin  

CÍL Sebnitz  hranice D/CZ 

(příjem a výdej pošty)  

- 19. 8. 2015  20:00 hodin 

 

 
 

START - Česká část Pony 

Expressu 

START D/CZ hranice - 

Česká západní větev  

Dolní Poustevna - Post 

Office (příjem a výdej pošty) 

- 19. 8. 2015 v  20:15 hodin 

Dojezd MZV  

- směr Moravská východní 

a severní větev 
Suchdol nad Odrou  - Post 

Office (příjem a výdej pošty) 

- 22. 8. 2015 v 04.00 hodin 

Moravská východní větev 

Bumbálka - Post Office (příjem 

a výdej pošty)  

– 22. 8. 2015 v 11:00 hodin 

 

 
 

START - Polská část Pony 

Expressu 

ČR/PL hranice Kateřinky - Post 

Office   

(příjem a výdej pošty)  

- 22. 8. 2015 v 10:00 hodin 

CÍL na Polské části Evropského 

Pony Expressu 

Luboň - Poznaň - Post Office 

(výdej pošty)  

- 24. 8. 2015 v 10:00 hodin 

 

 
 

START - Slovenská část Pony 

Expressu 

ČR/SK hranice Bumbálka - 

Post Office  

(příjem a výdej pošty)  

- 22. 8. 2015 v 11:00 hodin 

CÍL na Slovenské východní 

části  Pony Expressu 
Seňa - Milhošť  Post Office 

(výdej pošty)  

- 24. 8. 2015 v 03:30 hodin 

CÍL na Slovenské jižní části 

Pony Expressu 
Bratiskava   

- 23. 8. 2015 v 21:30. hodin  
 

 
 
 

 

 
 

http://mce_host/textpattern/mvaclav@seznam.cz
mailto:pony.express@westerners.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RRAADDAA  WWEESSTTEERRNNEERRSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCZZ  ZZ..  ss.. 

Sídlo: Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5. 

IČ: 000501379, Bankovní kontakt Poštovní spořitelna Praha, č. ú.: 151486749/0300 

 

President WI-CZ: Milan Mach  

Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, Tel.: mobil 606459153, e-mail: wi@westerners.cz, http://www.westerners.cz 

Vicepresident WI-CZ: Eva Veselá  

Žloukovice 60, 267 05 pošta Nižbor, Tel.: mobil: 777 583 864, e-mail: vicepresident@westerners.cz   

Secretary WI-CZ: do odvolání náplní této funkce je pověřen President WI-CZ! 

Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář): Martina Hampejsová 

Čestice 181, PSČ 387 19, Tel.: mobil 723 416 254, e-mail: martina.hampejsova@email.cz 

Sheriff Pony Expressu: Václav Michalička, http://xpc.westerners.cz 

Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice, Tel.: mobil 721 467 404, e-mail: pony.express@westerners.cz ,  

Sheriff Trappers´Corralu: Zbyněk „Tandem“ Skořepa, http://tc.westernes.cz  

Španielova 1268/3, 160 00 Praha 6 - Řepy, Tel.: mobil: 731 477 065, e-mail: trappers@westerners.cz  

Sheriff Western City Corralu: Alena (Alík) Adamíková, http://wcc.westerners.cz 

Beaver City č. p. 234, 592 53 Strážek, Tel.: mobil 604672642, e-mail: western.city@westerners.cz,  

Sheriff Rodeo Corralu: Mariana Hampejsová, http://rc.westerners.cz     

Tel.: mobil: 723 416 254, Sídlo RC: Čestice 181, PSČ 387 19, e-mail: sheriff@ceskerodeo.cz,  

Sheriff Bullet Corralu: Miroslav „Hurikán“ Oupor,  http://bc.westerners.cz   

Jana Štursy 31, 370 10 České Budějovice, Tel.: mobil 603 443 830, e-mail: bullet@westerners.cz  

 Hlavní Webmaster WI-CZ: Vladimír Morčinko; Tel.: mobil: 775 609 672; e-mail: hw@westerners.cz 

Předseda odborné střelecké komise WI-CZ: stávající sheriff Bullet Corralu.  

Šéfredaktor Prerie Expressu: Josef „Joe“ Moravec, Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616, 

Tel.: mobil: 606 366 529, e-mail: moravec.vn@gmail.com  

Revizní komise WI-CZ:  

Předseda  - Michal Struk; Tel.: mobil: 607 759 207; strukmichal@seznam.cz;  rev.kom@westerners.cz  

Členové RK:  Václav „Icek“ Čáp; Tel.: mobil: 606 636 146; e- mail: icek@seznam.cz ; 

  Jan Veselý; Tel.: mobil: 728 175 263, e-mail: jan.april2@seznam.cz 
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Informační čtvrtletník 

Členská publikace zdarma! 

Vydává  Westerners International – CZ z. s. 

Šéfredaktor: Josef „Joe“ Moravec  

Nad stanicí 18 

162 00 Praha 616 

Telefon: Moravec 606 366 529 
E-mail: moravec.vn@gmail.com   

 

Uzávěrka příštího čísla 

15. květen 2015 

Vyjde do 15. června 2015 

Uzávěrka následného čísla: 15. 8. 2015, 
vyjde do 15. 9. 2015 

 
Úplný kalendář akcí na celý rok najdete na webu! 

Navštivte NOVÉ  

webové stránky WI-CZ 

www.westerners.cz  

 
 

Nový E-shop pro Vaše Hobby 
WWW.GENERAL-STORE.CZ 

E-mail: shop@general-store.cz 

Tel. mobil: 604 672 642, 607 918 066 

Přímý prodej pouze o víkendech: 

Beaver City – westernové městečko  

592 53 Strážek, ev.č. 024 

Sleva pro Členy WI-CZ! 

 
Nejstarší western shop v ČR!   

Na Zmrzlíku 7  

170 00 Praha 7 – Zadní Kopanina 

e-mail: pinto@mbox.cz 

Tel.: 224 810 634, fax: 238 843 142 

Sleva pro členy WI-CZ! 

Cowpackův Bál 2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crock 14 v akci 

Cowpackův Bál 2015  
 

 

 

 

 

 

 

Crock 14  
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