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Ahoj Westerners… 
jsem rád, že Shromáždění vyslanců proběhlo 

řádně a děkuji všem vyslancům za účast a aktivní 

přístup. Ty nejdůležitější dokumenty ze 

shromáždění jsou v tomto PREXu (zpráva o 

činnosti a usnesení). Máme tím za sebou jednu 

důležitou povinnost. Tou další je registrace WI-

CZ a corralů u Rejstříkového soudu. Ta se 

nakonec oficiálně povedla ke konci ledna. A celý 

náš spolek je zaregistrován. Ještě dojde k menším 

úpravám a sjednocení názvů, což soud nezvládl 

podle předloženého vzoru, ale to už jsou jen 
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kosmetické úpravy. Práci pražského městského 

soudu zpětně hodnotím jako liknavou a 

lajdáckou a neodpovídající důležitosti těchto 

změn. A tohle trápení bude ještě pokračovat, 

protože jsem k soudu odeslal podklady na 

registraci našeho nového corralu Wells Fargo.  

Cowpackův Country bál byl úspěšný. Bohatý 

program i tombola, výborné občerstvení a 

početná účast členů WI-CZ. Byla to pěkná tečka 

za oslavou 25 let WI-CZ. Velké díky patří 

Jirkovi a Aleně Navrátilovým – JAAN za 

bezchybnou organizaci a nelehkou přípravu. 

Slavnostní předávání Cen WI-CZ (Old Joe) 

proběhlo částečně už na shromáždění a potom i 

na Country bálu. Tady je konečný seznam 

vyznamenaných členů: 

Stanislav Jizva Baláž (BC), Jan Veselý (RC), 

Terezie Daňková (RC), Miloš Bidlo 

Lacina (XPC), Mirek Kozelský (XPC), 

Václav Michalička (XPC), Zdeněk 

Mexičan Šťáhlavský (XPC), Zdeněk Sido 

Janoch (TC) a Zbyněk Tandem Skořepa 

(TC). Tak ještě jednou moc gratuluji! 

A teď už vyhlížet pěkné počasí a připravit 

se na další už 26. westernovou sezónu podle 

zaměření jednotlivých corralů. Přeju všem, 

ať se to opět podaří k všeobecné 

spokojenosti. Ať žije western! 
 

Milan Mach  
President WI-CZ  
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Usnesení 

Shromáždění vyslanců Westerners International-CZ, z.s. ze dne 11. 2. 2017 

 

Shromáždění vyslanců schvaluje: 

 Zprávu o činnosti za rok 2016 včetně plnění Usnesení z roku 2016 

Shromáždění vyslanců bere na vědomí: 

 Zprávu o hospodaření za rok 2016 a požaduje doplnit přebytek z roku 

2015  

 Zprávu kontrolní a rozhodčí komise 

Shromáždění vyslanců ukládá Radě: 

 Ve spolupráci s corraly dohodnout vyrovnání rozpočtu 2017 

 Zaregistrovat Wells Fargo Corral do spolkového rejstříku 

 Schválit případné vnitřní předpisy corralů v souladu se Stanovami  

WI-CZ 

 Požadovat od corralů lepší spolupráci při vydávání Prerie Express 

 Doladit správné názvy pobočných spolků (corralů) a doplnit jejich 

statutární členy ve spolkovém rejstříku 

 Doplnit do oficiálních názvů zkratky z.s. a p.s. 

 Případný přebytek rozpočtu investovat do propagace WI-CZ 

 Dohodnout jiný název akce Wells Fargo Corralu než Czech - 

Australien Pony Express 

 Neumožnit organizování akce Wells Fargo Corralu na ICO WI-CZ 

 

Návrhová komise ve složení:  

Terezie Daňková, v.r. 

Mirek Šedivý v.r. 

Jaroslav Čermák v.r. 

Strančice 11. 2. 2017 

 

 
Zpráva o činnosti WI-CZ za rok 2016 

Tento rok se nesl ve znamení pětadvacetiletého výročí založení našeho spolku. Oslavy byly 

skromné, ale podle mě důstojné. Logickým vrcholem bude dnešní Cowpackův Country bál. 

Osobně jsem očekával větší účast členů na naší hlavní akci – Rendezvous WI-CZ, protože se 

soutěžilo o atraktivní ceny. Všechny měli na sobě štítek z textem: 25 let WI-CZ. Na druhou 

stranu se do soutěží zapojili téměř všichni účastníci. Chci poděkovat členům Western City 

Corralu, za organizaci akce a za vytvoření příjemné atmosféry v Beaver City, která nás 

provází už dlouhé roky. O průběhu Rendezvous jsem členy informoval v Prerie Expressu.  

V tomto našem bulletinu se poslední dobou objevily zajímavé články o činnosti některých 

corralů. Jsem spokojen hlavně z Trapper´s Corralem a z Pony Express Corralem. Jistě jste si 
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toho také všimli. To je to po čem už dlouhou dobu volám. Hned je obsah PREXu atraktivnější 

a přibližuje členům celou naší rozsáhlou a neobvyklou činnost. Kdyby se k tomu přidaly i 

informace z ostatních corralů, tak bude PREX pro členy ještě zajímavější čtení. A že je kde 

brát, o tom nemusím dlouho řečnit, to je zřejmé z kalendáře akcí. Zapojit by se měli hlavně 

corraly Rodeo a Western City. Radost by z toho měl i redaktor Joe Moravec, jehož přičiněním 

si PREX drží, podle mě, velmi dobrou úroveň. 

Zlepšila se i úroveň webových stránek a také komunikace z hlavním webmasterem. Doufám, 

že je to zlepšení trvalé. 

V říjnu přijala Rada do naší rodiny další corral. Není úplně nový, spíše staronový. Corral 

Wells Fargo už v rámci WI-CZ působil. Teď na jeho činnost chce navázat skupina nadšenců 

okolo našeho zasloužilého člena Jindřicha Bílka. Vy, kdo ho nepamatujete, tak vězte, že je to 

člověk, který stál nejen u zrodu Pony Expressu, ale také Westerners International-CZ. Do 

našich řad vstoupili s ambiciózním plánem, propojit kombinovanou poštovní jízdou Česko a 

Austrálii. Tenhle nápad je spojován s oslavami 100 let od vzniku Československa a vyvrcholí 

tedy v roce 2018. Snad se jim to povede a já doufám, že Wells Fargo Corral zůstane pod 

křídly WI-CZ delší dobu než minule. 

Největším úkolem bylo dokončit přeměnu občanského sdružení na spolek. Rejstříkovým 

soudem jsme byli vyzváni k doplnění některých podkladů u pobočných spolků. To se díky 

vzornému přístupu sheriffů corralů povedlo 16. 9. 2016. Od té doby probíhala z mé strany 

intenzivní komunikace se soudem s tím, že jsem několikrát urgoval převedení předložených 

změn do veřejného rejstříku. Nejdříve jsem byl odkázán na třicetidenní lhůtu k vyřízení, po 

dvou měsících zase na vytíženost referenta. Když se konečně změny objevily ve veřejném 

rejstříku, to bylo koncem prosince, tak jsem zjistil, že nebyly provedeny dvě změny 

v adresách pobočných spolků. Aby Městský soud v Praze dokázal, jak „profesionálně 

funguje“ poslal konečné vyjádření o změnách na původní starou adresu WI-CZ na Veleslavín. 

A to přesto, že adresa hlavního spolku byla správně změněna na Hábovu ulici v Praze 5. Hned 

začátkem ledna jsem soud opět upozornil na chyby v rejstříku a požadoval jsem urychlenou 

nápravu s tím, že nám to působí problémy v činnosti. Opět se soud vymluvil na vytíženost 

referenta, ale přislíbil zpětnou kontrolu podkladů. Nakonec se všechno po další urgenci 

povedlo poslední dny v lednu 2017. Tak nakonec úspěšně skončila téměř pětiměsíční anabáze 

a Westerners International-CZ a jeho corraly jsou řádně zaregistrovány ve veřejném rejstříku 

spolků. Nyní čekám už jen na oficiální potvrzení od soudu a doufám, že to konečné 

rozhodnutí pošlou na správnou adresu. 

Ještě se vrátím k oslavám 25. let trvání WI-CZ. Rada nechala vyrobit plakety k Ceně WI-CZ 

zvané „Old Joe“ a také několik členských bol s bůvolí hlavou. Už jsem také dostal fakturu za 

vyhotovení těchto předmětů. Ta částka momentálně přesahuje finanční možnosti WI-CZ. Je to 

hlavně proto, že corraly ještě neposlali členské příspěvky na činnost. Termín je sice do konce 

března, ale požádal jsem sheriffy, aby odeslání příspěvků, pokud možno, urychlili. Nicméně 

jsme se už na minulém shromáždění domluvili, že se na výrobě předmětů budou corraly 

podílet. Hned po Country bálu oslovím sheriffy corralů a pošlu jim návrh na rozdělení 

finanční částky. Po připomínkách a schválení bude potřeba urychleně odsouhlasené částky 

poslat na účet WI-CZ, ze kterého pak bude celá částka uhrazena. Věřím, že to stihneme 

dostatečně včas. 

Na dnešním Cowpackově Country bálu bude slavnostně předáno 9 plaket Old Joe členům WI-

CZ na základě návrhů corralů. To, spolu s finančním příspěvkem pro organizátora bálu, 

považuji za ukončení oslav 25. let Westerners International-CZ. Začíná další etapa naší velmi 

zajímavé a neobvyklé činnosti. 

Milan Mach 

President WI-CZ 
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SSEETTKKÁÁNNÍÍ  WWEESSTTEERRNN  CCIITTYY..  

  
Víkend 11. - 13. 11. 2016 se konalo 

každoroční setkání westernových městeček, 

tentokrát na Šiklově mlýně. Je to akce kde by 

se člověk měl potkat s podobnými blázny, 

jako jsme my.  

 
V sobotu celý den probíhají různé soutěže, 

večer v saloonu country bál při muzice 

věhlasné kapely Bujon, vyhlášení výsledků 

soutěžního dne. Pak předání putovního 

poháru vítězi, kterým se letos stal pořadatel - 

Šiklův mlýn, gratulujeme.  

 
Tanec, pokec, volná zábava. Spaní na 

místním hotelu, v teple, takže houby zle  

Pěkný víkend. 

Fotky – 1. na náměstí při soutěžích, 2. rýžuju 

zlato, 3. vítězové -Šikl 

    Tandem 

 

Thanksgiving Day 2016 na BC 

 
26. 11. 2016 jsme se zajeli podívat na Beaver 

City, kde se konal Thanksgiving Day 2016. 

Na tento víkend byl dohodnut závěrečný díl 

naší celoroční soutěže v lukostřelbě. Střílelo 

se v sobotu skoro až do tmy. Pěkná soutěž to 

byla.  

 
Jinak pohodový až líný večírek se spoustou 

pochutin a her. Po večeři jsme také vyhlásili 

a ocenili nejlepší lukostřelce TC+BC za rok 

2016.     Tandem 
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VVáánnooččnníí  ssttřřeellbbaa  nnaa  kkrrooccaannaa  

 
Těsně před Vánocemi jsme byli pozváni 

Bullet Corralem na Střelby do Staré 

Boleslavi. Za kasárnami je pěkná střelnice. 

Byl sem tam se Zubem. Hezká akce, spousta 

lidí, sluníčko, pohoda. Jako jasně že 

nemůžeme konkurovat těm střelcům, co to 

mají jako hlavní náplň. My střílíme olovem 

tak 3x do roka...ale něco jsme trefili a ostuda 

nebyla. 

                       Tandem 

 
SShhrroommáážždděěnníí  vvyyssllaannccůů  WWII--CCZZ    

&&  CCoowwppaacckkůůvv  bbááll  22001177  
11. 2. 2017 jsme byli ve Strančicích na 

schůzi WI a na následném Cowpackově 

country bálu. Na schůzi jsem byl se Zubem, 

Sidem, Ickem a Martinou. Další se k nám 

připojili na country bál.  

 
Jako schůze podle mne docela dlouhá . 

Schůze se protáhla hlavně asi drobnou 

roztržkou mezi Jindrou Bílkem a PXC. 

Jindra by chtěl zavést poštu až do Austrálie - 

nevím co za tím je, ale nedivím se že PXC 

nechce tyhle nápady podporovat, propůjčovat 

své jméno a riskovat případné finanční ztráty. 

Já tam měl něco k financím. Aby bylo jasno - 

mě přijde 60,-Kč/člen jako směšná částka 

(proboha jsou to např. 2 piva!!). S tím aby se 

finančně podporovala akce "country bál" nebo 

"letní Beaver City" taky naprosto souhlasím. 

Podle mne nějaké společné akce nejsou na 

škodu. Jsme jedna organizace. Ale šlo mi o to, 

že každoročně z příspěvků většinou zbývá ještě 

malý přebytek. A ten by se myslím dal šetřit a 

používat právě na všelijaká ocenění abychom 

se na ty ceny nemuseli potupně skládat tak jak 

to bude asi letos. Nelíbí se mi, že jeden rok jde 

dostat z toho společného měšce dotaci na 

cokoliv a další rok to zas nejde. Pak jako 

systém kdo si dřív řekne, ten dostane a další 

mají smůlu, je divný. Pak se mi moc nelíbilo to 

oceňování, bohužel někteří hned odjížděli, 

někteří si poslali zástupce, aby to za ně 

vyzvedl, takže se některé ceny rozdali hned na 

schůzi v hospodě. My za TC jako že je 

dostaneme tedy až na bále. Když pominu, že 

Sidovi na ceně zkomolil výrobce jméno, tak mi 

ani to předávání nepřišlo nijak slavnostní. Spíš 

takový jakoby mezi řečí.  

 
Nevím s tím country bálem. Měl sem 

Cowpacka taky moc rád, ale jestli by nestálo za 

to občas udělat tuhle akci - schůzi někde jinde. 

Buď vůbec svůj (WI) country bál. Nebo 

nabídnou pořádání někomu, kdo bály běžně 

pořádá a třeba by si toho i vážil. Nevím třeba 

zrovna ze Suchdola partička Western Klub? Mě 

je přece jedno kam jedu a možná tam bude lepší 

doprava než tady v noci ze Strančic. Mě se 

tenhle Strančický bál docela líbil a i výčep 

fungoval dobře. Ale většina členů jede hned 

domů a už to prostě není country bál WI což je 

vidět na první pohled  
     Tandem 
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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 

 

 
 
28. – 30. července 2017 
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!!! 

 

 
 

 

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 

 

 

 
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 2017 často spojují s akcemi 
WCC /proto informace také viz 
akce WCC.  

 
Jedná se zejména o: 

 1. 4.; 7. 5.; 29. 7.; 2. 9.; 7. 10. a 
25. 11. Soutěže Zlatý šíp BC 

 21. 7. – 8. 8. Beaver City 1876 

 4. 11. Halloween na BC 

 Setkání westernových 
městeček 

 
31. březen – 2. duben 2017 
Zlatý šíp BC – terčovka, 1. kolo 
roční soutěže v lukostřelbě 

Změna programu 
vyhrazena!!! 

 

 

(WCC & TC) 
Beaver City – Strážek 

Již tradiční soutěž v lukostřelbě 
 
14. - 17. duben 2017 - velikonoce 
Brigáda TC na Fort Beaveru 
Beaver City – Strážek 

Práce a zase práce   

 
5. - 8. květen 2017 
10. Setkání přátel divočiny  
+ 2. kolo roční soutěže 
v lukostřelbě (WCC & TC) 

Akce pro westmany, trappery a 
trampy. 

 
26. - 28. květen 2017 
Brigáda TC na Fort Beaveru 
Beaver City – Strážek 

Práce a zase práce   

 
30. červen – 6. červenec 2017 
(s možností až do 9. 7. 2017) 
Velké letní RENDEZVOUS 
Trappers´Corralu WI-CZ 
+ 3. kolo roční soutěže v 

 

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
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lukostřelbě 
U obce Křemže v jižních 
Čechách 

Tradiční stylové táboření 
s tradičním programem.  
 
28. červenec – 6. srpen 2017 
Táboření na Fort Beaveru (TC) 

Tradiční táboření spojené s akcemi 
BC a WI-CZ. 
 

 

 
Akce Bullet Corralu: 

Kontakt – info:  
Miroslav Oupor, Hosín 163, 
373 41 Hluboká nad Vltavou,  
tel: 603 443 830,  
e-mail: moupor@quick.cz 

 

 
7. 4. – 8. 4. 2017   
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: 775 889 789,    
e-mail: hradecký158@centrum.cz  
Martin Lukeš tel: 775 343 055,   
e-mail: info@placy.cz    
www.placy.cz  
 
22. 4. 2017         
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   
tel: 728 512 602, 
e-mail: vklauber@tiscali.cz 
 
13. 5. 2017 
Westernové souboje – Rychlejší 
než smrt. 
střelnice KVZ  
Polná u Dobroutova 

Perkusní a nábojové revolvery – 
pouze černý prach. Nutno si 
vyžádat propozice u pořadatele. 
Kontakt: Tomáš Rosický  
tel: 724 292 100,  
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz  
 

 
7.7. - 8. 7. 2017   
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   
tel: 603 443 830,  
e-mail: moupor@quick.cz  
Baláž Stanislav tel: 608 709 878,  
e-mail: 
balazstanislav01@gmail.com  
 
19. 8. 2017        
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: Miloslav Novák   
tel: 725 825 941,   
e-mail: mila.grizzly@centrum.cz  
 
8. 9. – 9. 9. 2017   
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: 775 889 789,     
e-mail: hradecký158@centrum.cz  
Martin Lukeš tel: 775 343 055,   
e-mail: info@placy.cz   
www.placy.cz  
 
23. 9. 2017         
Pistolnické klání 
Střelnice KVZ Polná u 
Dobroutova 
Tradiční střelby z perkusních 

revolverů. Nutno si vyžádat 
propozice u pořadatele. 
Kontakt: Tomáš Rosický   
tel: 724 292 100,   
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz  
 
7. 10. 2017        
Majklův memoriál (BC + CACWA 
) střelnice Velvary 

Tradiční střelby ze zbraní 
perkusních, křesadlových a 
nábojových do roku 1899.    
Kontakt: Pavel Bombajs Válek   
tel: 603 443 464,  
e-mail: bombajs@cacwa.cz 

 
21. 10. 2017 
Opavský ostrostřelec 
Střelnice SSK Ostroj Opava 

Střelba z perkusních předovek, 
zadovek, nábojových zadovek a 
opakovaček do roku 1894. Nutno si 
vyžádat propozice u pořadatele. 
Kontakt: Petra Šimková   
tel: 605 536 501,   
e-mail: cucuda@volny.cz  
 
4. 11. 2017 
Valná hromada Bullet Corralu  

Místo bude upřesněno do 31. 8. 2017 
Kontakt: Miroslav Oupor   
tel: 603 443 830,   
e-mail: moupor@quick.cz  

 
2. 12. 2017 
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   
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 ,  

mailto:moupor@quick.cz
mailto:hradecký158@centrum.cz
mailto:info@placy.cz
http://www.placy.cz/
mailto:vklauber@tiscali.cz
mailto:rosicky@advokat.ji.cz
mailto:moupor@quick.cz
mailto:balazstanislav01@gmail.com
mailto:mila.grizzly@centrum.cz
mailto:hradecký158@centrum.cz
mailto:info@placy.cz
http://www.placy.cz/
mailto:rosicky@advokat.ji.cz
mailto:bombajs@cacwa.cz
mailto:cucuda@volny.cz
mailto:moupor@quick.cz
mailto:moupor@quick.cz
mailto:western.city@westerners.cz
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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. 

 
5. - 8. květen 2017 
10. Setkání přátel divočiny  
+ 2. kolo roční soutěže 
v lukostřelbě (WCC & TC) 

Akce pro westmany, trappery a 
trampy. 
 
19. až 21. května 2017 
Beaver Trail 

Soutěž pro ověřeni oddanosti, 
poslušnosti a obratnosti vašich koni 
 
2. až 4. června 2017 
24. Mistrovství České republiky v 
ovládání biče a lasa 
16. Mistrovství České republiky ve 
westernovém žonglování 
Cena W-clubu v hodu nožem a 
tomahawkem 

Pořádané ve spolupráci s W-clubem 
Praha 
3. června 2017 
„O zlatinku Beaver City“ 

23. ročník soutěže v rýžovaní zlata, 
ve spolupráci s Klubem 
Moravskoslezských zlatokopů 
 
9. až 11. června 2017 
15. 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, Vláďa Andris, Tomas 
„Doug“ Machalík, samozřejmě Pyro, 
Alice „Éliška“ Havelková, 
Lenka Jůzová a další 
 
22. července až 5. srpna 2017 
Beaver City v roce 1877 
28. 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 

 
28. až 30. července 2017 
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!!! 
 
 

 
 
1. srpna 2017 
„O nejlepšího střelce Beaver 
City“  

Dlouhé, krátké i nejkratší zbraně-
křesadlové, perkusní i nábojové 
Společný odjezd střelců na střelnici 
v 10.00 hodin z Beaveru City 
 
20. srpna (datum bude 
upřesněno) 
Odjezd jezdce Pony Expressu 

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

 
1. až 3. září 2017 
„Zlatý šíp B. C.“ 

11.ročnik lovecké podzimní akční 
soutěže lukostřelecké 
Hole i tradiční luky 
Motto závodu: 
Co si ulovíte, to si sníte! 
Kdo si neuloví, hladoví a vegetarián 
bývá špatný střelec 
 
22. až 24. září 
„Pohár Jendy Červotoče“ 

Zlatokopecká soutěž pouze na 
tradičních pánvích 
Mnoho zlatokopeckých disciplin a 
krásných cen. 
V letošním roce pořádáme ve 
spolupráci s KMSZ. 
 
6. až 8. října 2017 
„Zlatý šíp B. C.“ 
Moto závodu: Radost z pohybu 
2.ročnik lukostřelecké soutěže na 
pohyblivé terče. 
Překvapeni pro všechny opět 
samozřejmosti. 
 
4. listopadu 2017 
Halloween v Beaver City 

Jedině strašidelný převlek tě ochrání 
v předvečer svátku všech svatých. 
 
25. listopadu 2017 
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 2017 
Pohoda 

Společně oslavy vánočních svátků, 
Silvestra a Nového roku 2018. 
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 
 

 

PPLLÁÁNNOOVVAANNÉÉ  ČČAASSYY  3333..  JJÍÍZZDDYY  EEPPEEAA  

Směr a časový rozvrh jízdy 

33. ročníku EPEA z.s. 2017 

Start: N přes D a CZ Cíl: PL 

http://wcc.westerners.cz/
http://www.general-store.cz/
http://mce_host/textpattern/mvaclav@seznam.cz
mailto:pony.express@westerners.cz
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+ SK - 13. 8. 2017 – 22. 8. 

2017 

START - Německá část 

Pony Expressu 

NL/DE hranice - Rütenbrock 

Post Office (příjem a výdej 

pošty) – 13.8.2017 7:00 hodin 

Sebnitz  hranice D/CZ (příjem 

a výdej pošty) – 17.8.2017 

13:00 hodin 

START D/CZ hranice - 

Česká západní větev  

Dolní Poustevna - Post Office 

(příjem a výdej pošty) – 

17.8.2017 13:30 hodin 

Dojezd ČZV –  Stříbrná Lhota 

– Post Office (příjem a výdej 

pošty) - 18.8.2017 6:30 hodin 

Dojezd MZV - směr 

Moravská východní a severní 

větev 

Suchdol nad Odrou  - Post Office 

(příjem a výdej pošty) – 

19.8.2017 18:30 hodin 

START - Polská část Pony 

Expressu 

ČR/PL hranice Kateřinky - Post 

Office  (příjem a výdej pošty) - 

20.8.2017 01:00 hodin 

CÍL na Polské části 

Evropského Pony Expressu 

Luboň - Poznaň - Post Office 

(výdej pošty) - 22.8.2017 24:00 

hodin 

 

START - Slovenská část Pony 

Expressu 

ČR/SK hranice Bumbálka - Post 

Office (příjem a výdej pošty) 

20.8.2017 02:00 hodin 

CÍL na Slovenské východní 

části Pony Expressu 

Seňa - Milhošť  Post Office (výdej 

pošty) – 22.8.2017 19:00 hodin 

CÍL na Slovenské jižní části 

Pony Expressu 

Bratislava  - 21.8.2017 12:00 hodin 
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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   

Hosín 163, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 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 

 

file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/wi@westerners.cz
file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/vicepresident@westerners.cz
mailto:martina.hampejsova@email.cz
file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/pony.express@westerners.cz 
http://tc.westernes.cz/
mailto:trappers@westerners.cz
file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/western.city@westerners.cz
mailto:sheriff@ceskerodeo.cz
file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/bullet@westerners.cz
file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/hw@westerners.cz
mailto:moravec.vn@gmail.com
mailto:strukmichal@seznam.cz
file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/rev.kom@westerners.cz
mailto:icek@seznam.cz
mailto:jan.april2@seznam.cz
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PPRREERRIIEE    EEXXPPRREESSSS  
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 2017 

Vyjde do 15. června 2017 

Uzávěrka následného čísla: 15. 8. 2017, 
vyjde do 15. 9. 2017 

 
Úplný kalendář akcí na celý rok najdete 

na webu! 

Navštivte NOVÉ  

webové stránky WI-CZ 

www.westerners.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! 

 

 
Tradiční  

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

se bude konat dne   
2288..  aažž  3300..  ččeerrvveennccee  22001177    

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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:moravec.vn@gmail.com
file:///C:/Users/Pepa/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/www.westerners.cz
mailto:pinto@mbox.cz
http://wcc.westerners.cz/

