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V tomto Čísle najdete  

 
 Ahoj Westerners  1 – 2 

 Zpráva o činnosti, zápis a usnesení shromáždění  

WI-CZ 2016 2 - 4 

 Zlatý šíp Beaver City - podzim 4 – 5 

 Historie zápalek 5  

 Kalendář akcí WI-CZ a jeho Corralů 6 – 8 

 Nový Adresář Rady WI-CZ 9 

 Inzerce a foto General Store na BC 10 

 

Ahoj Westerners… 
. všechno důležité, co se odehrálo od minulého 

vydání PREXu, najdete na těchto stránkách. To 

znamená zprávu o činnosti Rady a Usnesení 

Shromáždění vyslanců. Důležité teď je co se 

odehraje v nejbližší budoucnosti. Mám na mysli 

oslavy 25. let založení Westerners International-

CZ. I o tom jsme na Shromáždění mluvili, a když 

se všechno podaří, tak oslavy budou důstojné. A 

o to jde! Uvítal jsem všeobecný zájem o výrobu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zpráva o činnosti WI-CZ za rok 2015 

 

Nejdřív začnu kontrolou loňského usnesení Shromáždění vyslanců. Měli jsme uloženo dokončit přeměnu 

občanského sdružení na spolek podle NOZ. Všechny potřebné doklady včetně pozměněných stanov jsem podal 

16. 12. 2015 na Rejstříkový soud v Praze. Na žádost dvou corralů jsem v podkladech změnil adresu jejich sídla a 

sjednotil jsem všechny názvy corralů podle jednoho vzoru. A to Westerners International-CZ, název corralu. 

V oficiálním styku jako jsou žádosti o granty, smlouvy apod. je potřeba uvádět také zkratku na konci názvu. U 

WI-CZ je to z. s. (zapsaný spolek), u corralu p. s. (pobočný spolek). Ve spolkovém rejstříku zatím změny 

uvedeny nejsou a je také možné, že budeme vyzváni k nějakému doplnění. Z naší strany jsou ale podmínky 

přeměny splněny. 

Nad očekávání se daří akci Cowpackův country bál. Stává se z ní opět kulturní fenomén regionálního významu. 

Je to díky bohatému programu a kvalitním službám. Jsem rád, že se na tom WI-CZ může podílet už kvůli 

Luďkovi Burianovi, a hlavně mě těší, že se našel člověk, Jirka Navrátil, který dal country bálu nový impuls. A 

navíc je to náš člen. 

Kladně hodnotím i Rendezvous WI-CZ v Beaver City ve Strážku. Program soutěží je, až na drobnosti, neměnný 

a atraktivní a ceny pro vítěze zajímavé. Byly ale doby, kdy byla účast členů početnější. Třeba se to časem opět 

změní jako u country bálu. 

Webové stránky fungují, ale velmi pomalu se plní aktuálními zprávami. Chtěl bych říct, že nejsou problémy, ale 

to bych neříkal pravdu. Ty aktuality, fotografie, pozvánky, kalendář akcí, které mají corraly na svých webech by 

měly být i na hlavním webu WI-CZ. Sheriffové corralů si stěžují, že i když aktualizace pošlou, tak se na hlavním 

webu, ani na coralovém neobjeví. A když ano, tak už je pozdě. Mám stejnou zkušenost se zvadlem na 

Shromáždění vyslanců i Cowpackův country bál. Ani výtisky PREXu tam nejsou i když odkaz na webu je a 

hlavní webmaster PREX pravidelně dostává. Tohle bude Rada řešit přímo s hlavním webmasterem. Pozveme ho 

na příští jednání. Rada se také shodla na tom, že by corraly měly ve větší míře využívat Facebook. Někde už se 

tak děje a je s tím velká spokojenost. 

Prerie Express pravidelně vychází a já doufám, že se výtisk dostane i k tomu poslednímu členovi. Chválím 

trapery, za jejich krásné příspěvky a opět připomínám ostatním corralům, že jejich články jsou vítány. Někdy je 

potíž vydat číslo bez takzvané vaty, aby se naplnily alespoň čtyři listy výtisku. Akcí mají corraly hodně, ale 

ostatní se o nich nedozví. Určitě by je to zajímalo a taky to poslouží tomu, abychom se lépe poznali. To je 

poslední dobou problém a určité odcizení nepomáhá soudržnosti našeho spolku. Jsem rád, že Joe Moravec ten 

boj nevzdává a obětuje PREXu hodně času. 

upomínkových předmětů (odznaky, bola) a taky 

o znovu zavedení udělování Ceny WI-CZ Old 

Joe. Zvážíme výrobní ceny předmětů a podle 

toho rozhodneme, co a v jakém množství 

necháme vyrobit. Vše bude záviset, jak jinak, na 

financích. Proto jsem rád, že i corralům oslavy 

leží na srdci a přišly s nabídkou podílet se na 

výrobě předmětů poměrnou částkou. Vrcholem 

oslav bude Cowpackův coutry bál ve Strančicích 

11. února 2017. Ten by měl být vyhrazen 

přednostně členům WI-CZ a tam budou 

slavnostně předány Ceny WI-CZ Old Joe. 

Mimoto budou corraly na svých hlavních akcích 

a v elektronických mediích akcentovat 

pětadvacetileté výročí.  

Tady jsou hlavní akce oslav: 

Rendezvous WI-CZ v Beaver City 

WI-CZ a Western City Corral 

32. jízda Československého Pony Expressu 
Pony Express Corral 

Seriál 8 rodeí o Mistra České republiky 
Rodeo Corral 

Beaver City 1876 

Western City Corral a Trapper´s Corral 

Western na Boot Hill 
Bullet Corral 

Cowpackův country bál 2017 
WI-CZ a jeho corraly 

Mějte se fajn, 
 

Milan Mach  
President WI-CZ  

 



 

Letos slaví WI-CZ 25 let od založení. Na Radě jsme probírali možnosti oslav vzhledem k finanční situaci. Zatím 

jsme se domluvili, že podpoříme ceny pro vítěze soutěží při Rendezvous. Na všech by měly být štítky s odkazem 

na 25 let WI-CZ. Vyvrcholení oslav by mělo být v roce 2017 na country bále ve Strančicích. Chtěli bychom tam, 

po delší době, předat pár ocenění Old Joe. Všechno, ale záleží na rozpočtu WI-CZ, který, jak dobře víte, je na 

příjmové stránce, už pár let, chudší o 40%. Kdyby to tak nebylo, mohli letos všichni členové dostat pamětní 

upomínkový předmět. Bohužel to asi přesáhne naši finanční situaci. Rozhodně nehodláme vyčerpat celou 

finanční rezervu. Musíme myslet i na další roky. Nijak mě to netěší, ale hospodárnost musí být na prvním místě. 

 

Milan Mach, Prezident WI-CZ 

13. 2. 2016 

 
 

Zápis ze Shromáždění vyslanců WI-CZ dne 13. 2. 2016 

 
Přítomno 25 vyslanců z 28, shromáždění je usnášení schopné 

Jednání Shromáždění vyslanců: 

1. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu: 

Návrhová komise byla zvolena ve složení: Martina Hampejsová, Josef Stejskal 

Mandátová komise byla zvolena ve složení: Pán, Mirka Trčková 

Zapisovatelem byl zvolen Milan Mach a ověřovatelem Michal Struk 

 

2. Zpráva o činnosti Rady WI-CZ a kontrola usnesení z roku 2015 – zprávu přednesl president Milan 

Mach, který také konstatoval, že byly splněny úkoly dané usnesením z minulého roku. 

                Hlasování: pro 22/ proti 1/ zdržel se 1 

 

3. Zpráva o hospodaření WI-CZ – přednesla strážkyně pokladu Martina Hampejsová. Hospodaření za rok 

2015 skončilo mírným přebytkem.             Hlasování: zpráva byla vzata na vědomí 

 

4. Zpráva kontrolní a rozhodčí komise: předseda komise konstatoval, že nemuseli řešit žádné oznámení.                                                                 

Hlasování: zpráva komise byla vzata na vědomí  

 

5. Oslavy 25 let od založení Westerners International-CZ: v diskuzi se vyslanci vyslovili pro výrobu 

upomínkových předmětů (odznaky, bola) a také plaket Old Joe, aby byla obnovena tradice udělování 

cen WI-CZ. Rada očekává návrhy výrobních cen od dvou členů (Lída Tošovská a Martina 

Hampejsová). Rada vybere nejvýhodnější nabídku. Vzhledem k finanční situaci WI-CZ bylo 

odsouhlaseno, že na výrobu přispějí také corraly poměrnou částkou. 

President Milan Mach vypracuje tiskovou zprávu s programem oslav, která bude zveřejněna na webu, v PREXu 

a v dalších spřízněných médiích. 

Vyvrcholením oslav bude Cowpackův country bál ve Strančicích 11. února 2017. 

 

6. Usnesení Shromáždění vyslanců: závěrečné Usnesení bylo přijato. 

              Hlasování: pro 22/ proti 1/ zdržel se 3 

 

7. Různé: Shromáždění vyslanců bylo seznámeno s usnesením rady Pony Express corralu o tom, že se 

aktivní jezdci Pony Expressu nezúčastní akce Jindřicha Bílka – propojení československého a 

australského Pony Expressu k 100. výročí založení Československa. 

 

Seznam držitelů ceny Old Joe se ztratil při přemístění webových stránek WI-CZ na jiný server. President zkusí 

vyhledat seznam spolu s redaktorem PREXu Joe Moravcem. 

 

8. Mandátová komise konstatuje, že všechna hlasování proběhla řádně a jsou tedy platná. 

 

Zapsal: Milan Mach v.r.  13.2.2016,  

Kontrola: Michal Struk v.r.  

 

 
 

 



 

 

U S N E S E N Í 

Shromáždění vyslanců Westerners International-CZ, z.s. ze dne 13. února 2016 
 

Shromáždění vyslanců schvaluje: 

 Zprávu o činnosti za rok 2015 

 

Shromáždění vyslanců bere na vědomí: 

 Zprávu o hospodaření za rok 2015 

 Zprávu kontrolní a rozhodčí komise za rok 2015 

 

Shromáždění vyslanců ukládá Radě: 

 Urgovat u hlavního webmastera doplnění webových stránek WI-CZ a pozvat ho na nejbližší 

jednání Rady 

 Připravit důstojné oslavy 25 let WI-CZ a věnovat tomuto výročí Cowpackův Country bál v roce 

2017 s tím, že corraly přispějí na oslavy poměrnou finanční částkou 

 Postupně schválit vnitřní předpisy jednotlivých corralů tak, aby byly v souladu se stanovami WI-

CZ 

 Vydat tiskovou zprávu k 25. výročí WI-CZ 

 Urgovat u Rejstříkového soudu stav zápisu údajů do spolkového rejstříku 

 

Návrhová komise: Martina Hampejsová, v. r., Josef Stejskal, v. r. 

13. 2. 2016 

 
 

  

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poctivá práce a zaujetí pro věc 

spojené s propagací se vyplácí. 

CORRAL PONY EXPRESS UŽ PO 

DRUHÉ BYL OCENĚN. 
 Sheriff Pony Expressu V. Michalička převzal 

nejvyšší ocenění, ZLATOU PLAKETU OLD JOE za 

výbornou evropskou propagaci Pony Expressu při 

jubilejní 30. jízdě Pony Expressu v Suchdole nad 

Odrou. 

 Sheriff Pony Expressu byl pozván do 

Oregonu ke slavnostnímu předání této plakety, 

nedostatek finančních prostředků nám ale nedovoluje 

převzít toto vysoké ocenění osobně. Požádali jsme 

proto český konzulát v USA o zastoupení při této 

významné příležitosti a převzetí ceny jménem 

Českého Pony Express Corralu. Plaketa po prezentaci 

na Burzách Pony Expressu bude umístěna ve 

westernové expozici Pony Expressu v Muzeu Suchdol 

nad Odrou. 

 
Ocenění ZLATOU PLAKETOU OLD JOE  

- pozvánka sheriffovi Pony Expressu Corral se sídlem 

v Suchdole nad Odrou V. Michaličkovi  

 

Past Award Winners 

Each year Westerners International conducts an 

awards contest for members. Winners are presented 

their certificates, checks, and plaques at the WI 

Reception & Book Auction held during the Western 

History Association Conference each October. The 

2014 award winners were announced in August 2015 

and will receive their awards at the WHA meeting 

planned in Portland, Oregon, October 21-24, 2015. 

 

Cena Heads Up Award za rok 2014 

 

Byli uděleny tři ceny, jedna pro "staré" corraly 

založené před rokem 1973, druhá pro "mladší" 

corraly a nová cena pro nejodlehlejší zámořský 

corral, a to za program, členstvo, publikace, činnost a 

společenský přínos v roce 2014. 

 

Heads Up Award 

Small Corrals 

Bisbee Corral, Bisbee, Arizona 

Doug Hocking, Sheriff  

 

Large Corrals 

Prescott Corral, Prescott, Arizona 

Thomas P. Collins, Sheriff  

 

Overseas Corrals 

Pony Express Corral, Czech Republic 

V. Michalicka, Sheriff  

 

Za Pony Express  

Lidka Tošovská,  

strážce pokladu XPC 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanksgiving Day na 

Beaver City 2015 a luky. 

 
O této akci jsem psal již v minulém čísle, ale 

je třeba se zmínit i o tom, že 28. 11. při akci 

Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) - na 

Beaver City jsme konečně dokončili 

společnou lukostřeleckou soutěž TC a BC. 

Celkově se v roce 2015 střílelo na 5 akcích. 

Konečné pořadí na prvních 10 místech 

nakonec dopadlo takhle: Tandem, Carlos, 

Honza, Kačka, Bob, Hasák, Žirafa, Sido, 

Alík, Lukáš. Na fotce je 8 členů z této elitní 

desítky r. 2015, oceněno za svoje úsilí 

krásnými cenami díky WI-CZ, General Store 

a nakladatelství Brána.  

 
Příští ročník bude mít 7. lukostřeleckých 

akcích, a jeden nejhorší výsledek se každému 

škrtne (nebo může vynechat). Těším se, jak 

si v r. 2016 zase krásně zastřílíme :-) 

Tandem 

 

SSiillvveessttrr  nnaa  BBeeaavveerr  CCiittyy    

 
 

Zajeli jsme si na Beaver City i na Silvestr. 

Byl to pohodový a odpočinkový Silvestr 

na zmrzlém Beaveru, promítání zrovna 

uváděného filmu do kin o zálesákovi 

Leonardo DiCaprio - Zmrtvýchvstání.  

 
Bohaté pohoštění, přípitek, Honzův krásný 

ohňostroj. Na Nový rok jsme uskutečnili 

procházku na cca 5km vzdálenou zříceninu 

hradu Dolní Rožínka v lese Jivině.  

 
Stavbu nechal zbudovat Jan Nepomucký v 

letech 1781-1789. Dnes je tam již jen 

jedna stěna a studánka ale je to moc pěkné 

místo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                        

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak jsme na BC ještě hráli všelijaké deskové 

hry a Alík s Martinou si ještě ušili každá 

nové kapote  

Tandem 

Kinematograf na Beaver City  
 

 
 

Akce Kinematograf na BC - 5. 3. 2016, se mi 

moc líbila. Celou sobotu se promítaly 

všelijaké dobové filmy a dokumenty, k 

večeru měl Honzik Čmuda (BC) připravenou 

obrázkovou prezentaci na téma táboření, 

většina byla spíš na tema indiánů, týpí, inity 

atd takže za "lektora" byl většinou Hasák a 

bylo vidět že se mezi rudochama pohybuje 

taky už pěkných pár let, protože jeho 

povídání bylo velmi obsáhlé.  

 
Honza pak ještě pustil i asi 20 minutovou 

videoukázku "stavba týpí" také s 

komentářem od Hasáka, nakonec přišly na 

řadu i trapperské stany a šeltry.  

 
Posléze měl Carlos (BC) moc pěknou a 

velmi vyčerpávající přednášku o dekách 

která byla doplněna také obrázkovou 

projekcí.  

 
Bylo to moc pěkné a myslím, že jsme s tím 

strávili skoro 3 hodiny.  

Těším se na nějakou podobnou další 

vzdělávací akcičku  

Tandem 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ   AAKKCCII   WWII--CCZZ     

AA  JJEEHHOO   CCOORRRRAALLŮŮ   

Rok 2016! 
 

 

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 

 

 
29. – 31. července 2016 
Rendezvous WI - CZ, z. s. 
Beaver City - Strážek 
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!!! 
 

 

OOssllaavvyy  2255..  
VVýýrrooččíí  WWII--CCZZ::  
 Rendezvous WI-CZ 

v Beaver City. Pořádá WI-
CZ a Western City Corral 

 32. jízda 
Československého Pony 
Expressu. Pořádá Pony 
Express Corral 

 Seriál 8 rodeí o Mistra 
České republiky. Pořádá 

Rodeo Corral 

 Beaver City 1876 & 
táboření na Fort Beaveru. 
Pořádá Western City Corral 
a Trappers´ Corral 

 Western na Boot Hill. 
Pořádá Bullet Corral 

 Cowpackův country bál 
2017. Pořádá WI-CZ a jeho 
corraly 

 
 

 

Akce Rodeo Corralu: 
Termíny rodeí 2016 

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

 

 

RODEA 2016 

 
 21. květen – Radotín 

 4. červen – Karpacz, Polsko 

 18. červen – Hoslovice 

 19. červen – Hoslovice, 
juniorské rodeo 

 9. červenec – Bohdalice 

 6. srpen – Šiklův mlýn 

 3. září – Bohdalice 

 17. září – Hoslovice – finále!  

 

 

Změna programu 
vyhrazena!!! 

 

 

 
Akce  

Trappers´ Corralu: 
Info – kontakt:  
Sheriff 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 2016 často spojují s akcemi 
WCC /proto informace také viz 
akce WCC.  
Jedná se zejména o: 

 Soutěže Zlatý šíp BC 

 Setkání přátel divočiny 

 Beaver City 1876 & 
Rendezvous WI-CZ 

 Halloween na BC 

 Setkání westernových 
městeček 

 
24. - 28. březen 2016 
Brigáda TC na Fort Beaveru 
Beaver City – Strážek 
Práce a zase práce   

 
8. – 10. duben 2015 
Zlatý šíp BC – terčovka, 1. kolo 
roční soutěže v lukostřelbě 
(WCC & TC) 
Beaver City – Strážek 
Již tradiční soutěž v lukostřelbě. 

file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/wi@westerners.cz
mailto:martina.hampejsova@email.cz
http://www.ceskerodeo.cz/
mailto:trappers@westerners.cz


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29. duben až 1. květen 2016 
9. Setkání přátel divočiny  
+ 2. kolo roční soutěže 
v lukostřelbě (WCC & TC) 

Akce pro westmany, trappery a 
trampy. 

 
20. - 22. květen 2016 
Brigáda TC na Fort Beaveru 
Beaver City – Strážek 

Práce a zase práce   

 
1. – 10. červenec 2016 
Velké letní RENDEZVOUS 
Trappers´Corralu WI-CZ 
+ 3. kolo roční soutěže v 
lukostřelbě 
U obce Křemže v jižních 
Čechách 

Tradiční stylové táboření 
s tradičním programem.  
 

 

 

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

 
15. – 16. duben 2016   
Medvědí tlapa  
(střelecký klub Placy) střelnice 
Placy 

Střelby ze zbraní Divokého západu 
na dlouhé vzdálenosti.  Nutno si 
vyžádat propozice u pořadatele. 

Kontakt: Lukáš Hradecký, tel: 606 
626 807,  e-mail : 
hradecký158@centrum.cz. 
Martin Lukeš tel: 775 343 055,  
e-mail : info@placy.cz;   
www.placy.cz  
                           
23. duben 2016         
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  
 
18. červen 2016         
Dětský den  
Hosín u Českých Budějovic 
(BC + sbor dobrovolných hasičů 
Hosín)  

Uspořádání dětského dne ve stylu 
dobívání severoamerického 
kontinentu 
Kontakt: Oupor Miroslav, Hosín 
163, Hluboká nad Vltavou 373 41 
tel: 603 443 830 
e-mail : moupor@quick.cz  

 
8. – 9. červenec 2016   
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  
 
20. srpen 2016          
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  
 
9. – 10. září 2016   
Medvědí tlapa  
(střelecký klub Placy) střelnice 
Placy 

Střelby ze zbraní Divokého západu 
na dlouhé vzdálenosti. Nutno si 
vyžádat propozice u pořadatele 
Kontakt: Lukáš Hradecký,  
tel: 606 626 807, e-mail : 
hradecký158@centrum.cz  
Martin Lukeš, tel: 775 343 055,  
e-mail : info@placy.cz ,  
www.placy.cz 
 
8. říjen 2016        
Majklův memoriál    
(BC + CACWA ) střelnice Velvary 

Westernové klání ve střelbě 
z perkusních a křesadlových zbraní 
střelnice Velvary 
Kontakt: Pavel Bombajs Válek, 
Radimovická 1417/10, Praha 4, 149 
00, tel: 603 443 464 
e-mail : bombajs@cacwa.cz  
 
3. prosinec 2016        
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  
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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. 
 
18. až 20. března 2016 
VIII. Skotské skotačení v Beaver 
City  

Soutěže v tradičních i netradičních 
skotských disciplinách. Večer s 
výukou tanců, soutěží o 
nejkrásnější skotské lýtko a s léta 

Den plný tanců a soutěží 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 
 

 
23. července až 6. srpna 2016 
Beaver City v roce 1876  

27. dobové setkání všech 
westerners v Beaver City.  
Historický oděv je nutnou 
podmínkou vstupu do města Beaver 
City.  
Ubytování vlastní, občerstvení 
zajištěno. Pro velmi nouzové případy 
je otevřena i půjčovna oděvů. V 
rámci tohoto čtrnáctidenního setkání 
vás čeká spousta zajímavých 
soutěží a workshopů. 

 
29. až 31. července 2016 
Rendezvous WI - CZ, z. s.           

Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba 
z luku, Dostih na ¼ BC míle a jiná 
překvapení...                     
Ve večerních sobotních hodinách 
bál WI-CZ, z.s. s bohatou 
tombolou!!! 

 
2. srpna 2016 
„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 2016  
(datum bude upřesněno)  
Odjezd jezdce Pony Expressu 

směrem západním s listovními 
zásilkami podanými nejpozději do 
půlnoci před odjezdem na poštovní 
úřadovně v Beaver City 

ověřenou muzikou 

 
9. až 10. dubna 2016 
„Zlatý šíp B. C.“ terčovka 

Jarní akční soutěž v lukostřelbě  
Holé a tradiční luky v klasických 
terčových disciplinách. Překvapení 
již samozřejmostí. 
 
29. dubna až 1. května 2016 
9. Setkání přátel divočiny  

Akce pro westmany, trappery a 
trampy.  
Mnoho soutěží pořádáme ve 
spolupráci s Trappers´Corralem 

 
13. – 15. května 2016 
Beaver Trial  

Tradiční závod koní kolem B. C.   
 
3. až 5. června 2016  
23. Mistrovství České republiky v 
ovládání biče a lasa  
15. Mistrovství České republiky 
ve westernovém žonglování  
Cena W-clubu v hodu nožem a 
tomahawkem.  

Pořádané ve spolupráci  
s W-clubem Praha 
4. června 2016  
„O zlatinku Beaver City“  

22. ročník soutěže v rýžování zlata 
ve spolupráci s Klubem 
Moravskoslezských zlatokopů  

 
4. června 2016  
„Nůž B. C.“  

11. ročník prodejní výstavy nožů a 
ostatních chladných zbraní. 
 
10. až 12. června 2016 
14. Square Line a Country 
taneční víkend  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. až 4. září 2016 
„Zlatý šíp B. C.“  

10. ročník lovecké podzimní akční 
soutěže lukostřelecké. Holé i tradiční 
luky Motto závodu: Co si ulovíte, to 
si sníte! Kdo si neuloví, hladoví a 
vegetarián bývá špatný střelec. 

 
23. až 25. září 2016 
„Pohár Jendy Červotoče“ 

Zlatokopecká soutěž pouze na 
tradičních pánvích. Mnoho 
zlatokopeckých disciplin a krásných 
cen 
 
14. až 16. října 2016 
„Zlatý šíp B. C.“  

Motto závodu: Radost z pohybu 1. 
ročník lukostřelecké soutěže na 
pohyblivé terče Překvapení pro 
všechny opět samozřejmostí. 

 
5. listopadu 2016  
Halloween v Beaver City  

Jedině strašidelný převlek tě ochrání 
v předvečer svátku všech svatých.... 

 
26. listopadu 2016 
Thanksgiving Day  

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

 
27. až 31. prosince 2016  
Pohoda na Beaver City  

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 

 
Směr a časový rozvrh jízdy 32. 

ročníku EXP 2016. 

Časy startů, průjezdů a cílů 
jednotlivých větví Evropského Pony 
Expressu. 
V těchto časech je možné předat 
poštovní zásilky na daných Post 
Office. 
 
SMĚR  POŠTY PONY EXPRESS 
z Polska do Česka přes Německo 

do Holandska ze Slovenska do 
Česka přes Německo do 
Holandska 
START - Slovenské části Pony 
Expressu  
Slovenská východní větev 

Seňa – Post Office (příjem pošty) 
Datum  11. 8. 2016 v 13.00 hodin 
Slovenská jižní větev 

Bratislava – Post Office (příjem 
pošty) 
Datum  11. 8. 2016 v 03.00 hodin 
Bumbálka (hranice SK) Post Office 
(příjem a výdej pošty) 
Datum  13. 8. 2016 v 06.00 hodin 
START -  Polské části Pony 
Expressu 

Luboň - Poznaň - Post Office 
(příjem pošty) 
Datum  11. 8. 2016 v 07.00 hodin 
START  -  České části Pony 
Expressu 

CZ Hranice CZ Kateřinky - Post 
Office  
Datum  13. 8. 2016 v 07.00 hodin 
START A/ČR hranice - České jižní 
větve 

Studánky (Market) - Post Office 
(příjem  pošty) 
Datum  - upřesníme na 

www.ponyexpress.cz 
Dolní Poustevna (hranice ČR) – 
(příjem a výdej pošty) 
Datum  15. 8. 2016 v 16.00 hodin 
START - Německé části Pony 
Expressu 

Sebnitz (hranice D) -  (příjem a 
výdej pošty)   
Datum  15. 8. 2016 v 17.00 hodin 
CÍL  – Německé části Pony 
Expressu  

Rütenbrock - (hranice D/NL) (příjem 
a výdej pošty)   
Datum  19. 8. 2016 v 21.00 hodin 

 

 
 
 

 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tradiční  

RREENNDDEEZZVVOOUUSS    
WWEESSTTEERRNNEERRSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  ––  CCZZ,,  zz..  ss..    

letos i s oslavou 25. výročí WI – CZ se bude konat dne   
2299..  aažž  3311..  ččeerrvveennccee  22001166    

nnaa  BBeeaavveerr  CCiittyy  
u obce Strážek na Moravě. 

(Westernové městečko Beaver City, č. p. 234, 592 53 Strážek, http://wcc.westerners.cz/) 
Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba z luku, Dostih na ¼ BC míle  
a jiná překvapení… 
Ve večerních sobotních hodinách bál WI – CZ s bohatou 
tombolou!!! 

 
Vstup jen v oblečení westernového stylu corralů WI – CZ. 

 

 

 

 

 

http://wcc.westerners.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání Rendezvous TC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: Martina 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 2016 

Vyjde do 15. června 2016 

Uzávěrka následného čísla: 15. 8. 2016, 
vyjde do 15. 9. 2016 

 
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! 

 

 

 

od založení organizace  
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