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     Ahoj Westerners… 
 

 počasí i politici nám připravili opravdu 

neobvyklé léto. Květnové záplavy vystřídaly 

červencová parna. Politická reprezentace bude 

brzy vystřídána zřejmě celá. Není toho moc na 

jednu okurkovou sezónu? Možná pro někoho 

ano, ne však pro našince. Rendezvous, rodea, 

Beaver City 1863, traperská táboření, střelecká 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klání ani Pony Express 

rozmary počasí nebo krize 

politiků neohrozí. A proto 

loď jménem Westerners 

International-CZ pluje 

nerušeně dál. 

 
Rodeo Corral důstojně 

oslavil své dvacetileté výročí 

na rodeu v Plástovicích. 

Každý člen dostal výroční 

přezku a všichni sheriffové, 

za dobu trvání RC, krásnou 

sheriffskou hvězdu. Do 

konce letošního Mistrovství 

ČR v rodeu už zbývají jen 

dvě rodea v Hoslovicíh. 

První juniorské a druhé 

finalové, kde se uzavře 

celková klasifikace a bude 

vyhlášen Mistr v rodeu, vítěz 

poháru WI-CZ 

v rychlostních disciplínách i 

nejlepší junior ve Fitmin 

cupu. 

Rendezvous 2013. Vedro, 

vedro a zase vedro. Rtuť 

teploměru se šplhala k 38 

stupňům Celsia, ovšem 

vlhkost vzduchu není jako u 

moře. Je to výheň ve 

Wyomingu 1863. Sobotní 

odpolední program začínají 

stateční lukostřelci. Všichni 

do toho jdou naplno, střílí se 

jak o život. A ze spršky šípů 

nakonec vyplave velmi 

nečekaný vítěz. Veterán 

Jarda Kadlec, předák české 

východní větve Pony Expressu. 

Bez tréninku, bez vlastního 

luku. Prostě přišel, prodal svoje 

zkušenosti a natřel to všem. 

Dostih na ¼ Beaver City míle 

má ideální účast osmi jezdců a 

koní. Vzhledem k těm vedrům 

je to snesitelné i pro koně. Celé 

městečko je na nohou, diváci se 

tlačí podél trati a sázejí na 

vítěze. Prezentuje se pět jezdců 

a tři jezdkyně. Z prvních 

vyřazovacích jízd – jede se po 

dvojicích – postoupili: Mirek 

Fencl (loňský vítěz), Josef 

„Jožin“ Daněk, Marcela 

Španielová a Láďa Španiel. Na 

start finále se pak postavili 

Mirek Fencl a Marcela 

Španielová. Velmi vyrovnanou 

finálovou jízdu zvládl lépe 

Mirek Fencl na koni Benny 

Boy.  Obhájil tak loňské 

vítězství a odvezl si už podruhé 

Cenu presidenta WI-CZ. 

Následuje populární hod 

tomahavkem a další nečekaný 

vítěz. Trapper Icek (Václav 

Čáp). Asi se sekerou ohání i 

v civilu. I hod nožem ovládli 

trappeři a spravili si tak chuť, o 

kterou přišli při střelbě z luku. 

Nejvíc samozřejmě vítězný Sido 

(Zdeněk Janoch). Došlo i na 

rýžování zlatinek. Popravdě to 

byla fakt odvaha, neboť si 

zájemci skoro šlapali na jazyk. 

Je to děsná dřina, i když mrzne. 

Pevnou součástí programu 

Rendezvous se stává karetní hra 

poker (Cash Games). I tady 

dominují trapeři, ta cháska 

nezvedená, najmě jistý Mimino 

(Pavel Svoboda). I když na to 

nevypadá, má neproniknutelnou 

pokerovou tvář (poker face) a 

velký respekt soupeřů. Ještě než 

se začalo hrát, šla městečkem 

šeptanda, že vítěz je dopředu 

znám. A taky že jo. Nikdo se 

nevzepřel, nikdo ho nenařkl 

z podvodu a Bever City 

dolary se poslušně 

nastěhovaly tam, kam měly. 

K Miminovi. Pár 

zakutálených BC dolarů si 

přisvojil ještě manželský 

tandem (s malým t) 

Čápových. Už dříve zmíněný 

Icek a jeho temperamentní 

žena Tereza. A do soutěží se 

zapojily i děti. Nejvíc se 

dařilo trojici Vašík Čáp, 

Kristýna Hrubá a Vojta 

Tesař. Jen tak dál! Vrcholem 

soboty je samozřejmě 

Country bál. Rozjížděl se 

pomalu, nejdřív jen tak lehce 

před saloonem, takzvaně 

unplague. Uvnitř bylo totiž 

nesnesitelně a čekalo se, až 

teplota klesne na jakž, takž 

přijatelnou hodnotu. Ovšem 

poté si to čekání všichni 

vynahradili a tančilo a pilo a 

zpívalo se až do rána… Tak 

už to na Rendezvous chodí 

roky, k tomu není co dodat. 

V polovině srpna projel 

napříč Českem už po 

devětadvacáté Pony Express. 

Jezdci v červených košilích 

se žlutými šátky, s brašnami 

plnými dopisů a pohledů, za 

zvuků trubky zvládali 

nástrahy 

dvacetikilometrových úseků, 

ve dne i v noci. A měli štěstí. 

Žádný uragán, kroupy, bouře 

nebo sníh…nic takového 

prostě pohodička. 

Tak si užívejte babího léta a 

napište nám do redakce, co 

zaujalo vás. 

Mějte se fajn, 

Milan Mach  
President WI-CZ  
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Jako již tradičně trávím svou 

letní dovolenou na Velkém 

letním rendezvous TC. 

Začínám hlavní akcí celého 

WI setkáním všech corralů 

WI. V sobotu je program 

nabitý kdo chce, soutěží… 

tradiční je soutěž v hodu 

nožem a sekerou, 

lukostřelba, je stále 

populárnější a tak i 

účastníků je dosti, nesmí 

chybět dostih na čtvrt míle 

ani rýžování zlata. 

 
 Je sice mrzuté, že rok od 

roku počty zájemců klesají, 

ale zdravé jádro si vždy čas 

najde a večírek je tak 

hodnotný. Obzvlášť když 

hraje čím dál lepší skupina 

Bujón. Klucí nám s léty zrají 

jako víno… 

 
Jen ta rána, ta pak bývají 

těžká… Ale tak někdo si 

střízlivění odsune i o 3 dny a 

místo nedělního odpoledne 

odjede až v úterý… že jo 

Datlíku… ale bylo to krásné 

zpestření, tvé hraní od 

nevidím do nevidím zaujalo i 

pondělní návštěvu z Šiklova 

mlýna.  

 
Jejich děvčata nám zatančila 

ve spodním prádle… V úterý 

jsme byli navštívit kolegy 

z Boskovic a ve středu 

exkurze na Šiklův mlýn. 

Jelikož bylo přes den dost 

teplo, nebylo sil na velké 

aktivity jen koupání a drobné 

rukodělné práce. Pár z nás 

vidělo i večerní vystoupení 

s ohňovými efekty a díky 

Honzovi Čmudovi jsme děti 

zabavili ve strašidelném 

zámku, z čehož se také stává 

tradice. 

Novou tradicí se stal i Bobův 

memoriál, který proběhl 

v pátek a sobotu a procvičil 

lovecké dovednosti nejen 

traperů i jejich dětí.  

Milé bylo zjištění, že farma 

ve vedlejší vesnici změnila 

přístup k cenové politice a 

jejich Bio výrobky dostaly 

ceny přijatelné a takové 

čerstvé poctivé mléko po 

ránu, nemělo chybu…  

 
Shrnu-li to, byla to krásná 

dovolená, téměř ideální 

počasí (na mě moc horko, ale 

zaplať pámbů, že nelilo celý 

týden, jedna bouřka stačila).  

Těším se tedy na příští léto a 

doufám, že minimálně ve 

stejném počtu se sejdeme a 

zase si tak pěkně zničíme 

játra. 

Eva 
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Rok 2013! 
 

 

Akce WI-CZ: 
 

 

 

Akce Rodeo Corralu: 
Termíny rodeí 2013 

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

 
 
10. 8. 2012 Šiklův mlýn, Bystřice 
nad Pernštejnem 

SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH, 
FITMIN Junior Cup  
 

 
 
5. 10. 2013 Hoslovice 

FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
FINÁLE O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH,  
FINÁLE FITMIN Junior Cup.  
 
4.-6.10. 2013 – Maďarsko. 

Středoevropský pohár  
(více na www.mecinfo.eu)  
 
 
Skladba disciplin na daná rodea 
bude upřesněna v propozicích. 

 

 

 
Akce  

Trappers´ Corralu: 
Info – kontakt:  
Sheriff Eva Veselá,  
Tel.: 777 583 864,  
e-mail: trappers@westerners.cz  
 

 

Změna programu 
vyhrazena!!! 

 

 

 
 
11. – 13. října 2013 
Setkání Living History 
(TC, tvrz Malešov) 
tvrz Malešov u Kutné Hory 

Zajímavé téma setkání – sex 
v historii. 
 
2. listopadu 2013 
Valná hromada TC 
Beaver City – Strážek 
 

 

 
Akce Bullet Corralu: 

 

                       
12. 10. 2013  
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:martina.hampejsova@email.cz
http://www.ceskerodeo.cz/
http://www.mecinfo.eu/
mailto:trappers@westerners.cz
mailto:bombajs@cacwa.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
7. 12. 2013  
Střelba na krocana (BC + ASK 
Stará Boleslav 8 Iowa cawalry) 
střelnice Stará Boleslav 

Tradiční střelby z perkusních a 
křesadlových zbraní. Nutno si 
vyžádat propozice u pořadatele.                        
Kontakt: Miroslav Oupor,  
Jana Štursy 31, České Budějovice, 
370 10,  
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 o. 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. 
 

 
 
 

Beaver City 1873 
 

 
5. až 8. září 
„Zlatý šíp B. C.“ 

7.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. 

 
27. až 29. září 
„Pohár Jendy Červotoče“ 

Zlatokopecká soutěž pouze na 
tradičních pánvích 
Mnoho zlatokopeckých disciplin a 
krásných cen 

 
 
11. až 13. října 
Výroba vzduchem létajících 
předmětů 

Podzimní oblohou budou 
proplouvat Vámi vlastnoručně 
vyrobené předměty 
 
2. listopadu 
Halloween v Beaver City 

Jedině strašidelný převlek tě 
ochrání v předvečer svátku všech 
svatých. 

V dopoledních a odpoledních 
hodinách se koná Valná hromada 
Western City Corralu  
WI-CZ o. s. 

 
15. až 17. listopadu 
Setkání westernových městeček 

tentokrát zveme všechny  
do BEAVER CITY 

Velkolepé soutěžní klání zástupců 
westernových městeček o putovní 
pohár westernových dovednosti.  
Po letošní soutěži kdo přivita opět 
soutěžící? Opět rozhodne los! 
Přijďte a uvidíte! 
 
23. listopadu 
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 
Pohoda 

Společné oslavy vánočních svátků,  
Silvestra a Nového roku 
Prostě relaxace!!! 

 

 
Kontakt – info: Pony Express Corral 
WI-CZ, o.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 

 

 
 

 
 

mailto:moupor@quick.cz
mailto:western.city@westerners.cz
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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Indiánské války v USA 

skončily 4. září 1886. Ten den 

se americké armádě vzdal 

poslední náčelník Apačů 

Geronimo, spolu s hrstkou 

svých bojovníků. Někdejší 

nepolapitelný válečník a 

šaman, dlouhá léta bojoval 

s mexickými a americkými 

vojáky ve snaze ubránit 

tradiční půdu Apačů na 

jihozápadě USA. Apačský 

náčelník Geronimo byl 

legendou Divokého západu. 

Nikdo však přesně netuší, kde 

se narodil, co vlastně dělal a 

proč se tak proslavil, 

protože všechny informace 

o jeho životě pocházejí od 

něho samého. Všechny 

zdroje se však s jeho 

vyprávěním shodují ve 

faktu, že do své kapitulace 

zabil hodně, opravdu hodně 

lidí – Mexičanů. Američanů 

i jiných indiánů, bez ohledu 

na pohlaví či věk. Geronimo 

nebyl až tak nepolapitelný. 

Byl několikrát zajat, nutno 

dodat, že často lidmi z řad 

indiánů, ale pokaždé se mu 

podařilo uniknout. 

Geronimo, indiánským 

jménem Goyathlay nebo 

Gokhlayeh (Ten, který 

zívá), se narodil nejspíš 

mezi lety 1820 – 25 na 

pomezí Arizony a Nového 

Mexika. Patřil k poměrně 

komplikované skupině 

čirikavských kmenů Apačů. 

Již v 17 letech se poprvé 

oženil a poté měl ještě prý 

dalších nejméně osm 

manželek. Zásadní obrat 

v jeho životě nastal v březnu 

1851, kdy mexičtí vojáci při 

masakru u Kaskiyehu zabili 

jeho ženu, tři syny a matku. 

 

Náčelník pak Geronima 

poslal, aby se Mexičanům 

pomstil. V letech 1858 – 1886 

bojoval proti mexickým a 

americkým vojákům na území 

Arizony, Nového Mexika a 

západního Texasu a několikrát 

se mu podařilo uprchnout ze 

zajetí. Pak se ale do čela 

amerických vojsk dostal 

generál Phil Sheridan, který 

proslul větou: „Nejlepší indián 

je mrtvý indián.“ V posledních 

letech před kapitulací se 

Geronimovi dařilo s hrstkou 

svých bojovníků unikat 

mnohonásobné přesile vojáků. 

V roce 1885 pobilo jeho 34 

bojovníků a osm starších 

chlapců v Mexiku a USA na 

200 lidí. Po své kapitulaci 4. 

září 1886 byl převezen na 

Flotidu a v roce 1894 do 

rezervace u Fort Sillu 

v Oklahomě, kde žil až do své 

smrti. Zemřel 17. února 1909 

na zápal plic, poté co spadl 

s koně pod vlivem ohnivé 

vody. 

-milma- 

 

 
Geronimův hrob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geronimo vyjednává s generálem Crookem  

o své kapitulaci. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie Westernu 
v datech! 

 
Listopad:  
 listopad  1864-  Divoká 

žena západu Myra Maybelle 

Shirley (Belle Starr) se 

provdá za Jamese C. Reeda 

v Collins County, Texas.  

 1. listopad  1873 -  Ostnatý 

drát byl poprvé povolen k 

ohraničení pastvin.  

 1. listopad 1892 -  Strážci 

zákona obklíčili psance 

Neda Christie a Arch Wolfa 

poblíž Tahlequah, Indian 

Country (v dnešní 

Oklahomě). Ale museli si 

na ně vzít  dynamit a kanón, 

aby je dostali z jejich srubu.   

 1.listopad - 1924  

Legendární Oklahomský 

marshal Bill Tilghman, 71 

let,  byl zastřelen opilcem v 

Cromwellu, Oklahoma.  

 1. listopad -1936 Byla 

založena The Rodeo 

Cowboy's Association.   

 2. listopad 1835 -  Náčelník 

Osceola začal druhou 

Seminolskou válku.   

 2. listopad 1869 -  Sheriff 

Wild Bill Hickok prohrál 

své znovuzvolení do úřadu v 

Ellis County, Kansas.  

 3. listopad 1887 -  Butch 

Cassidy a  bratři McCarty 

přepadli vlak Denver and 

Rio Grande Express poblíž 

Grand Junction v Coloradu.   

 3. listopad - 1926  zemřela 

slavná Annie Oakley.  

 4. listopad  1841-  První 

vystěhovalecký vůz 

dojel do Californie.  

 6. listopad 1890 -  

Comanche, jediný kůň ze 7 

Kavalerie, co přežil "Last 

Stand" (Poslední odpor) 

George Armstronga Custera 

na Little Bighorn, zemřel ve 

Fort Riley, Kansas. Byl tam 

schován proto, že byl 

opravdový svědek této 

legendární bitvy na Little 

Big Hornu?  

 7. listopad 1881 -  Wyatt 

Earp a Doc Holliday, dva 

účastníci slavné střelby u 

O.K. Corralu v Tombstone, 

Arizona,  jsou teď ve vězení 

a půjdou k soudu za události 

kolem celé přestřelky.   

 8. listopad  1887 -  Doc 

Holliday, který bojoval na 

straně bratří Earpů během 

střílení v O.K. Corralu před 

6 lety, zemřel na 

tuberkulózu v Glenwood 

Springs, Colorado. 

 10. listopad  1879 - Major 

Marcus Reno, účastník bitvy 

na Little Bighorn  byl 

chycen pod oknem jak 

sleduje dceru svého velící 

důstojníka- za tento 

přestupek pak byl postaven 

před válečný soud.   

 14. listopad  1882-  Billy 

Clairborne, který přežil 

bitvu u O.K. Corralu, přišel 

o život v přestřelce s 

Buckskinem Frankem 

Leslie. Je pochován na 

hřbitově v Boothill. 

 20. listopad -1903 Tom 

Horn byl pověšen za vraždu 

14- letého Willie Nickella  

kterého si pravděpodobně 

spletl s jeho otcem.    

 21. listopad 1943 - Se 

narodil v Oregonu pozdější 

slavný šampión rodea z roku 

1967-70,  Larry Mahan.   

 21. listopad 1860 -  se 

narodil pozdější  policista/ 

psanec Tom Horn.  

 24. listopad 1835 -  The 

Texas Rangers, byl ustaven 

jako Jízdní policejní sbor a  

potvrzen Texaským 

guvernérem.   

 24. listopad 1853 se narodil 

Bat Masterson, gambler, 

majitel saloonu,  policista a 

novinář. 

 24. listopad  1864 -  Kit 

Carson a jeho 1. Kavalerie 

dobrovolníků z New Mexico, 

zaútočila na camp kmene 

Kiowa v první bitvě na 

Adobe Walls.   

 25. listopad 1876 -  

Plukovník Ronald 

MacKenzie napadl 

Cheyennskou vesnici 

náčelníka Dull Knife - 

Tupého nože v horách u Big 

Hornu poblíž Red Forku na 

Powder Eiver,  během tzv. 

Veliké Siouxské války.  

 27. listopad 1817 -  US vojáci 

zaútočili na indiánskou vesnici 

na  Floridě,  na počátku 

Seminolské války.   

 27. listopad 1862 -  George 

Armstrong Custer se setkal 

se svoji budoucí nevěstou, 

Elizabeth Bacon.  

 27. listopad  1868-  Bitva u  

Washity. Mimořádně 

brutální pobití indiánů U.S. 

vojáky. Generál George A. 

Custer's velitel 7. Kavalerie 

pobil náčelníka  Black Kettle 

a dalších 100 Cheyenne 

(hlavně žen a dětí) u Washita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

River.   

 28. listopad   1729 -  

Natchezovi Indiáni 

zmasakrovali více než 300 

Francouzských osadníků a 

vojáků z Fort Rosalie, 

Louisiana.   

 28. listopad - Válka kmene 

Modoců 1872-73 začala v 

severní Californii, když 

vypukly boje mezi 

náčelníkem Modoců 

Kapitánem Jackem a 

kavalerií kterou vedl kapitán 

James Jackson 

 29. listopad  1835-  Indiáni 

zabili  Marcuse & Narcissu 

Whitmanovy, jedenácté 

osadníky ve Walla  Walla .  

 29. listopad 1864 -  

plukovník John M. 

Chivington velitel 3. 

Coloradských dobrovolníků 

zlikvidoval indiánský camp  

Black Kettles'  z kmene 

Cheyenne a Arapahoe na 

Sand Creek, Colorado. 

 

Prosinec: 
 prosinec 1881 -  Virgil, 

Wyatt a Morgan Earp byli u 

soudu zbaveni obvinění za 

svou činnost v době 

přestřelky u  O.K. Corralu v 

Tombstone, Arizona.  

 6. prosinec 1876 -  Jack 

McCall byl usvědčen jako 

pachatel vraždy Wild Billa 

Hickoka a odsouzen k trestu 

smrti  oběšením.  

 7. prosinec 1863 -  Psanec 

George Ives, údajný člen 

tlupy psanců známý jako 

"Innocentc," okradl a pak 

zabil Nicka Thiebalta v 

Ruby Valley, na území 

dnešního státu Montana.  

 7. prosinec - banda Jesse 

Jamese přepadla  banku v 

Gallatin Missouri, kde zabila 

1.muže.  

 7. prosinec  1868 - banda 

Jesse Jamese přepadla  

banku v Gallatin Missouri, 

kde zabila 1.muže.  

 10. prosinec 1909 - Zemřel 

slavný náčelník Siouxů Red 

Cloud.   

 11. prosinec 1868 -  
dobrovolný Výbor bdělosti 

dopadl a pověsil Renovy 

bratry.  

 14. prosinec 1985 -  se  

Wilma Mankiller se stala 

prvním ženou která vedla 

velký indiánský kmen a tak 

dostala svou kancelář jak 

hlavní náčelnice indiánského 

kmene Cherokee v 

Oklahomě.  

 15. prosinec 1890 -  Během 

Tance duchů  docházelo k 

šílenství a tak Indiánský 

Agent v rezervaci na 

Standing Rock, James 

McLaughlin, začal mít 

starost o Sedícího býka a 

jeho moc, že by se snad 

mohl pokusit v zápalu tance 

poštvat některé z mladší 

válečníků do další války s 

bělochy. McLaughlin proto 

poslal indickou policii 

zatknout Sedícího býka za 

štvaní a pobuřování. V 

následné srážce byl Sedící 

býk, jeho mladistvý syn, šest 

věrných stoupenců a šest 

policistů zabito. Poručík 

Bull Head (Býčí hlava) je 

prý ten, co zabil Sedícího 

býka.   

 17. prosinec 1886 -  O 

Vánoční oslavě , Sam 

Belle zastřelí svého 

starého nepřítele Franka 

Westa, ale sám je těžce 

zraněn.  

 21. prosinec 1866 - 

kapitán U.S. Army,  

William J. Fetterman se 

kdysi chlubil, "Dejte mi 80 

mužů a budu pochodovat 

skrz celý Siouxský 

indiánský kmen!" 21. 

prosince 1866, kdy 

válečníci kmene Lakotů 

pod celkovým vedením 

náčelníka Red Clouda 

obklíčili Fort Phil Kearny 

(dnes stát Wyoming), 

Fetterman dostal pod své 

velení svých 80 mužů. 

Neposlechnul však 

nařízení svého velitele, 

plukovníka Henry B 

Carringtona, aby 

nepokračoval dál za Lodge 
Trail Ridge.  Fetterman 

přesto pronásledoval tlupu 

ustupujících indiánů a vjel 

přímo do připravené léčky, 

kde údajně padl rukou 

válečníka kmene Oglala, 

Crazy Horse. Fetterman, 

jeho výkonný důstojník a 

78 kavaleristů bylo pobito.  

 24. prosinec 1809 -  se 

narodil hraničář Kit 

(Christopher) Carson.    

 28. prosinec 1872 -  

Jednotka U.S. Armády 

porazila skupinu 

apačských válečníků v  

Salt River Canyon na 

Arizona Territory, 57 

indiánů padlo a byl zabit 

jen jeden voják.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RRAADDAA  WWEESSTTEERRNNEERRSS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCZZ  oo..  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 (sheriff Trappers´Corral) 

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: Eva Veselá, http://tc.westernes.cz  

Žloukovice 60, 267 05 pošta Nižbor, Tel.: mobil: 777 583 864, 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: Marina 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.  

Šefredaktor Perie 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:  Lubomír "Luki" Lukeš; Tel.: mobil: 606 910 151; e- mail: luki@ibox.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 o. 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. listopad 2013 

Vyjde do 15. prosince 2013 

Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2014, vyjde do 15. 3. 2014 

 
Nejstarší western shop v ČR!   

Týnská 2, 110 00 Praha 1 - Staré Město 

e-mail: pinto@mbox.cz 

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

Sleva pro členy WI-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! 

 

Úplný kalendář akcí na celý 
rok najdete na webu! 

Navštivte stránky WI-CZ 

www.westerners.cz  

FRENCH AND INDIAN WAR 

Reenactment 

4. - 6. říjen 2013, Ptenský Dvorek 

Společnost přátel 18. století 
Vás zve na rekonstrukci bitvy 

Ze severoamerického bojište Sedmileté války 
1754 – 1763 

Ubytování ve vlastních stanech. V místě dřevo, voda a latríny. 

Každá jednotka bude mít jeden oheň. 

V taverně pivo a rum za lidové ceny. 

V pátek od 17:00 bude zakázán vjezd aut do kempu. 

Od účastníku se vyžaduje vhodný dobový oděv, výzbroj (mít 

zbraň samozřejmě není podmínkou) a 

výstroj pro toto období a válku a ochota podřídit se 

bezpečnostním a organizačním podmínkám. 

Letos už doopravdy naposledy budou platit bankovky v 

předchozích letech vyplacené jako žold. 

Účastnický poplatek 100,- Kč Předpokládaná spotřeba 

munice 100 ks. 

Jsou vítáni i ti, kteří by chtěli pouze tábořit. 

PROGRAM 
Čtvrtek 

Od 1600 Příjezd, stavba kempu, další činnost dle domluvy. 

Pátek 

Příjezd, stavba kempu, další činnost dle domluvy. 

1700 začátek hlídkové služby, uzavření vjezdu do kempu auty 

Sobota (časy jsou pouze orientační) 

500 budíček, nástup do ranní bitvy 

800 snídaně, čištění zbraní, doplnění munice, výcvik, výdej žoldu 

atd. dle rozkazu velitelů 

1200 oběd 

1400 dress parade (slavnostní nástup), odchod do pozic, bitva 

1730 soutěž v rychlo střelbě 

1800 volná zábava, hry, soutěže dle podnětu účastníků 

Neděle 

1000 ukončení hlídkové služby, otevření kempu pro auta, úklid 

prostoru, odjezd účastníku 

Pravděpodobně ještě bude, za nějakou odměnu, bojová ukázka pro 

místní civilní obyvatelstvo. 

Rozhodli jste se přijet? Tak nám to pokud možno 

(nezávazně) oznamte předem. 

Informace: 

Organizace: Pavel Flegma Svoboda, tel: 739 029 525,  

e-mail: flegma@cacwa.cz  

Technické zajištění: Jan Hanz Bábek, tel: 604 657 423,  

e-mail: janbabek@centrum.cz  

O jednotkách, této válce a minulých ročnících na 

http://www.french-indian-war.livinghistory.cz  
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