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     Ahoj Westerners… 
 

 přichází každoroční bilancování a tak 

tomu nebude jinak ani u nás. Máme za sebou 

opět jeden vydařený rok. Podle mě je velkým 

úspěchem, že nadále aktivně fungují všechny 

corraly. Vzhledem k nevalné ekonomické 

situaci je to velmi potěšující a zároveň to svědčí 

o kvalitním a obětavém vedení corralů. Jinými 

slovy je to o kvalitě lidí, a ta je nezastupitelná. 

Vím, že jsou mezi členy některé neshody a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdílnosti v názorech, ale to 

je ve společnosti, která má 

asi 250 členů pochopitelné. 

Já se na to dívám jako na 

celek. To je podstatné. 

Trápí mě jen jedna velmi 

důležitá věc. Nefunkčnost 

webových stránek. I když 

corralové fungují bez 

problémů, ty hlavní mají 

stejnou podobu už dva roky. 

Mělo to vyřešit jmenování 

nového webmastera (HW), 

dokonce dostal včas 

přístupové podklady od 

minulého webmastera, ale 

problém je zdá se složitější, 

hlavně z technického 

pohledu. Podle posledních 

zpráv nelze původní stránky 

upravit, protože neznáme 

postupy minulého HW a 

všechny pokusy o úpravy 

skončily tím, že všechno 

spadlo a mohlo se začít 

znovu. Na Radě WI-CZ 

v listopadu jsme rozhodli o 

tom, že se udělají stránky 

nové, odděleně od 

původních. Až budou 

připravené, tak se bez 

prodlení spustí. Ty staré 

necháme doběhnout do 

července a už neobnovíme 

jejich platnost. Může se tak 

stát, že po přechodnou dobu 

budou fungovat dvoje 

webovky. Nicméně na těch 

starých bude odkaz, který 

vás na nové přesměruje. Na 

corralové weby by to nemělo 

mít žádný vliv. Doufám, že 

se tak stane co nejdřív. 

Po celý rok jsem 

bombardován dotazy a 

informacemi o tom, jak 

budeme fungovat po 1. lednu 

2014, kdy začne platit nový 

občanský zákoník (NOZ). 

Na Radě jsme se tím 

zabývali velmi intenzivně. Tak 

přináším všem členům výtah 

důležitých informací k této 

změně. Rada o tomto bude opět 

jednat na dubnovém zasedání. 

Důležité informace k převodu 

občanských sdružení (o.s.) na 

spolky (z.s.). 

Nový občanský zákoník 

(NOZ): převod o.s. na z.s. 

proběhne automaticky. Do 3 

let musí spolky přizpůsobit 

stanovy a doplnit údaje, které 

vyžaduje nový rejstříkový 

zákon č. 304/2013 Sb. Jiné 

povinnosti se v této souvislosti 

nevyžadují. 

Zákon o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob 

ze dne 12.9.2013. Výtah 

některých důležitých 

ustanovení: 

- Rejstříkový soud (RS) vede 

pro každý zapsaný spolek (z.s.), 

tj. WI-CZ i pobočné spolky 

(p.s.), to jsou corraly. 

- o skutečnostech zapsaných do 

spolkového rejstříku před 1. 

lednem 2017 vydá RS vždy jen 

listinný opis. Úhrada nákladů za 

vydání opisu nesmí překročit 

výši skutečných a účelných 

administrativních nákladů. 

- do spolkového rejstříku se 

zapisují zapsané spolky i 

pobočné spolky. 

- návrh na zápis ve věcech 

pobočného spolku, podává 

zapsaný spolek. 
- návrh na změnu nebo výmaz 

zápisu podává také zapsaný 

spolek. 
- k řízení o návrhu na zápis je 

příslušný krajský soud, v jehož 

obvodu je obecný soud osoby, 

jíž se zápis týká. 

- k řízení o návrhu na zápis 

pobočného spolku je příslušný 

soud, v jehož obvodu je 

rejstříkový soud hlavního 

spolku, (z.s.). 

- osoba zapsaná do 

spolkového rejstříku 

přizpůsobí do 3 let ode dne 

nabytí účinnosti tohoto 

zákona, zapsaný stav 

požadovanému tímto 

zákonem. 

- Ministerstvo vnitra předá 

příslušným rejstříkovým 

soudům do 3 měsíců po dni 

nabytí účinnosti tohoto 

zákona spisy a do 1 měsíce 

po dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona v elektronické 

podobě o občanských 

sdruženích i jeho 

organizačních jednotkách, 

všechny potřebné údaje. 

- údaje, které rejstříkový 

soud převezme ze základního 

registru osob, zapíše bez 

řízení. 

- účinnosti tento zákon 

nabývá od 1.1.2014. 

Je to psané právnickou řečí, 

ale myslím si, že je to 

pochopitelné. Vyplývá 

z toho, že se nejedná o 

žádnou revoluci, a že z toho 

nemusíme mít strach a 

hlavně…je na to opravdu 

dost času, tak žádnou paniku. 

Zapomeňte na ekonomickou 

situaci, zapomeňte na 

právníky a užijte si vánoční 

čas se vším krásným, co 

k tomu patří. Navštivte dávné 

kamarády, podarujte přátele a 

své blízké a vychutnejte si 

pohodu Vánoc. Přeji Vám 

všem všechno nej, nej do 

nového roku a těším se na 

setkání v roce 2014. 

Mějte se fajn, 

Milan Mach  
President WI-CZ  

 



 

Zima ve Wyomingu 

Cody je město v parku County , Wyoming , Spojené státy americké . Je pojmenováno po Williamu Fredericku 

Cody, který byl známý především jako Buffalo Bill , kde žil v části města . Populace byla 9.520 obyvatel v r. 

2010 při sčítání lidu . Je to krajské město v Park County. 

Městečko Cody, Wyoming se nachází jen 52 mil od 

Yellowstonského národního parku, v krásném parku County, 

Wyoming. Oblast Cody, kde také známý  Buffalo Bill Cody žil / v 

Yellowstonské zemi, je známý pro svou blízkost Yellowstonského 

národního parku, velkolepé scenérie, vzrušující historii, a pro jeho 

prvotřídní muzea, The Buffalo Billa centrum Západu . V Cody / 

Yellowstone Země Buffalo Billova je první národní park 

(Yellowstone), první národní les (Shoshone), a řada historických a 

zábavní atrakcí, které z něho dělají jeden z předních světových 

turistických destinací. 

 

Hrdí cowboys ve svých těžkých kožešinových kabátech.  
Při pohledu na ně v muzeu, je stále spodivem jak jsou masivní a těžké na 

nošení z měkké srsti, vyvolávající obraz divokého zvířete ze kterého 

vzešly ...nebo je to jen pěkná, hebká kůže, odříznutá od hloupého, 

kadeřavého zvířete.  

 

(Na obrázku: Joe Coslet, Al Allison a Tom Gardner, v r. 1890 v Johnson 

County, Wyoming) 

 

Každý kdo přijede do Muzea, je zde  fascinován kabáty Buffalo Billa.  

 

Zde napravo je  oblíbený vzor, se svolením Buffalo Bill Historical 

Center:  

  

Když začnete studovat kabáty 

jste překvapen jejich 

bohatými barvami a 

dokonalou řemeslnou 

zručností. .  

 

Zima ve Wyomingu. 
Kdo poznal zdejší přírodu a podnebí ve  Wyomingu  zjistil , že tyto 

kabáty poskytují nejlepší tepelnou  ochranu, jakou je možno dát 

statečnému kovbojovi proti divoké a zbabělé zimě. 

 Chtěl bych zde citovat kovboje  Teddy Blue když popisoval svoje 

zimní oblečení napsal: 

„Já jsem vozil sebou  dva páry vlněných ponožek, pár mokasín , pár 

holandských ponožek co byly až ke kolenům,  pár vládních přezůvek, 

dva kusy silného spodního prádla, kalhoty, overaly,chapsy  a hlavně 

velkou silnou košili. K tomu jsem měl pár ženských punčoch a 

odstřihnuté na stopu dlouhé rukávy. Nosil jsem vlněné rukavice, 

veliké tlusté palčáky, měkkou zapařenou přikrývku,  zimník a čepici ze silné  tulení kůže.“  

(Po přečtení tohoto malém popisu Teddy Blue'sova zimního oblečení je jasné, že neměl žádné potíže se zimou 

ani sám se sebou jako kovboj). Pro ženu by to bylo ale určitě utrpení! 

Další výzkum vedl k poznání toho, kolik kovbojů si mohlo dopřát kožichy. Ale šťastní a nejbohatší z nich ( 

kovbojové nejsou a nebudou bohatí ) a skvělí jako byl Edgar Bronson, kovboj, který dokázal jet během zimy r. 

1876, v čtyřiceti stupních pod nulou. Bronson a napsal že byl, "oblečen v botách z kozí kůže  a bizoního pláště 

ze slabé bizoní kůže pro svoji cestu.." 

Studium  těchto záznamů mi dalo nové celkové pochopení pro ty báječné hnědé kožichy které nosil Buffalo Bill  

a dokonce jsem začal více obdivovat tyhle drsné, nadšené muže známé jako "cowboys." Ó!,stulit se tak do toho 

kovbojského bizoního kožichu!  

Westernové oblečení je kategorie pánského a dámského oblečení , která odvozuje svůj jedinečný styl z šatů v 19. 

století na americkém západě . To sahá od přesných historických reprodukcí jako byl průkopník , horal , občanská 

válka , kovboj a Vaquero až ke  stylizovaným oděvům které popularizovaly při zpěvu kovboje jako Gene Autry a 

Roy Rogers v roce 1940 a 50. let. Westernové oblečení může být velmi neformální, s t-shirt (košile) a modré  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ   AAKKCCII   WWII--CCZZ     

AA  JJEEHHOO   CCOORRRRAALLŮŮ   

Rok 2014! 
 

 

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 

 
15. února 2014 
Cowpackův Country Bál  
(firma JAAN & Rada WI-CZ) 
Sokolovna Strančice 

Tradiční westernové setkání! 

 
25. – 27. července 2014 
Rendezvous WI-CZ  
(WCC & Rada WI-CZ) 
Beaver City – Strážek 
Tradiční setkání westerners!   

 
 

 

 

Akce Rodeo Corralu: 
Termíny rodeí 2014 

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 
 
 

 
 

Termíny na rok 2014 
nejsou zatím stanoveny! 

 

 

 
Akce  

Trappers´ Corralu: 
Info – kontakt:  
Sheriff Eva Veselá,  
Žloukovice 60, 267 05 pošta Nižbor 
Tel.: 777 583 864,  
e-mail: trappers@westerners.cz  

 
 

Změna programu 
vyhrazena!!! 

 

 
18. – 21. dubna 2014 
Velikonoce na Fort Beaveru  
(FB + TC) 
Fort Beaver - Strážek 

Brigáda na FB.  
 
25. – 27. dubna 2014 
Setkání přátel divočiny 
(WCC & TC) 
Beaver City & Fort Beaver – 
Strážek 

 
25. července – 4. srpna 2014 
Táboření na Fort Beaveru (TC) 
Fort Beaver – Strážek 

Tradiční letní rendezvous TC 
spojeno s rendezvous WI-CZ a 
akcí WCC Beaver City 1874. 
 
podzim 2014 (termín bude 

upřesněn) 
Setkání Living History spolků na 
Curie Vítkov – Wotanburk  
(LH, TC) 

Tradiční sraz vyznavačů LH na 
téma výchova dětí a vzdělávání. 

 
1. listopadu 2014 
Valná hromada TC 
Beaver City – Strážek. 
 
podzim 2014 (termín a místo bude 

upřesněno) 
Setkání westernových 
městeček.  
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Akce Bullet Corralu: 

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

 
Termíny na rok 2014 

nejsou zatím stanoveny!             
 

 

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. 

 

Termíny na rok 2014 
nejsou zatím stanoveny! 

 

 

 
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 

 

 

Termín jízdy a 
případných dalších akcí 
na rok 2014 nejsou zatím 

stanoveny! 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ve zkratce trochu do historie XP: 
 

Pony Express se jezdil v USA v roce 1860 -1861, kdy bylo potřeba zajistit rychlou přepravu poštovních zásilek mezi 

západním a východním pobřežím USA. Dostavníky byly příliš pomalé a tak byla vybudována štafetová trať, kdy poštu 

vezl jezdec v sedle koně. V roce 1861 došlo k propojení Atlantiku s Pacifikem pomoci telegrafu a tak Pony Express 

ztratil svůj význam. Původní trať měřila něco přes 650 mil a jezdci ji ujeli cca za 10 dní. Koně se měnili cca po 20 

mílích, kde byly zřízeny předávací stanice a každý jezdec ujel cca 3 takové úseky. Tolik stručně z dávné historie. V 

USA se každý rok jede jízda po původní trati na počest dávných jezdců. 

   V roce 1983 přišel pan Jindřich Bílek s partou nadšenců, kteří se scházeli ve Stříbrné Lhotě u Mníšku pod Brdy s 
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myšlenkou uspořádat podobnou jízdu i v tehdejším socialistickém Československu. V Suchdolu nad Odrou 

byla druhá parta nadšenců na ranči Zlámaná podkova pod vedením Bohumila Kašpárka "Hospodáře". 

 Podařilo se jim to a v roce 1984 vyrazil první jezdec Československého Pony Expressu na svůj první úsek. 

Tehdejší trať vedla ze Stříbrné Lhoty přes Jihlavu do Suchdolu nad Odrou. Od té doby se každý rok pořádá 

koncem srpna takováto akce, která se především díky Jindřichu Bílkovi a bývalému Šerifovi XPC  Luďkovi 

"Cowpackovi" Burianovi stala záležitostí již Evropskou. 

V roce 1990 došlo k propojení Československého a Amerického Pony Expressu. 24. května odletěli do USA 

jezdci Čs.P.E. B. Kašpárek, J. Valchář, J. Pelc a P. Hanuš, hlavní organizátor J. Bílek a kameraman Trojan. 

Byli pozváni u příležitosti 130. výročí Pony Expressu v USA. Naši jezdci byli velmi úspěšní a guvernér Bob 

Miller 2. červen 1990 vyhlásil dnem státního svátku Nevady na počest Československého Pony Expressu. 

Jezdí se na několika "větvích" těmito státy: Slovensko, Česko, Polsko, Německo, Holandsko 

 Myšlenkou je propojit 4 moře. Tedy Severní Ledový oceán, Atlantik, Středozemní moře a Černé Moře. 

Uvidíme, jestli se to podaří. 

 
Pony Express a současnost 
Pony Express od svého založení v roce 1985 nadšenci v Suchdolu nad Odrou a Mníšku pod Brdy je až do 

dnešní doby, kdy se nebývale rozrostl do mezinárodní úrovně, zajímavým a poutavým koníčkem pro všechny 

jezdce a příznivce. Setkávají se zde lidé z různých společenských skupin, jedno však mají podobné, lásku ke 

koňům, k westernovému ježdění a k romantice ve volné přírodě. Jsou zde podnikatelé, chovatelé, živnostníci, 

ale také lékaři, úředníci a zaměstnanci různých odvětví. Všichni se scházejí ve svátek Pony Expressu, aby se 

společně pobavili, odreagovali se od každodenních starostí a načas se stali jezdci, pošťáky a organizátory 

historické koňské pošty a přinesli sobě i vděčným divákům krásný zážitek. Pony Express se stal významnou 

nadnárodní společenskou událostí a těší nás, že sídlem Evropského i Československého Pony Expressu je 

právě Suchdol nad Odrou                                                                                                              

Směr a časový rozvrh jízdy 29. ročníku EVROPSKÉHO PONY EXPRESSU 2013 

Délka Evropského Pony Expressu byla cca 3046 km a byla rozdělena na 147 předávek-úseků po cca 20 km. 

Na jízdě 29. ročníku EPEA se podílí cca 294 jezdců. Nonstop jízda trvá cca 307 hodin.  

Ze Suchdole n. O. bylo letos koňskou poštou (poštou v sedle) odesláno směrem na Holandsko cca 485 

pohlednic. Byly odeslány ze Slovenska  i 2 zdravice od primátora města Bratislavy a Žiliny pro starostu 

Městyse v Suchdole nad Odrou . Dál Poštovní jezdci Pony Express vezli zdravici primátorovy města Prahy a 

do Poštovního muzea v Praze a Havlíčkově Brodě 

                                                                                                                                        XPC L. Tošovská 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie Westernu 
v datech! 

 
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.  

 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 indiánskou 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.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLET CORRAL WI – CZ a ASK Stará Boleslav 8.Iowa cavalry si Vás dovoluje pozvat na  
 

STŘÍLENÍ NA KROCANA 2013 
 

Místo konání: Střelnice ASK Stará Boleslav 

Datum konání: 7. prosince 2013 sobota  
Zahájení střelby v 9.30 hodin, zápis možný do zahájení střelby (9,30 hod.)  

 

Stylové oblečení a střelecké pomůcky jsou povinné dle pravidel WI CZ viz  www.westerners.cz   

Startovné: 50,- Kč za všechny disciplíny 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Oupor  

 

Uvítali bychom předběžné přihlášky na telefonu: 603 443 830 Miroslav Oupor a nebo 728 512 602 Václav 

Klauber 

 

Střílí se dle Pravidel WI CZ a těchto propozic: 

Terč York 
(na 50m, 10 ran v čase 15 min.) 

- křesadlová mušketa vojenská 

- křesadlová mušketa civilní 

- křesadlová puška 

- perkusní puška předovka 

- opakovací puška LA, SA pouze na revolverové náboje 

- zadovka 

(na 25m, 6 ran v čase 15 min.) 

- křesadlová pistole 

- perkusní pistole  

- revolver perkusní a nábojový  SA 

Při méně než čtyřech přihlášených v jednotlivých kategoriích se tyto slučují  

Terč Krocan  
(na 50m , 45 m, 35 m 10 ran v čase 15 min.) 

- křesadlová puška nebo mušketa civilní, vojenská  

(na 50m 10 ran v čase 15 minut) 

- perkusní puška předovka 

- zadovka 

- opakovací puška LA, SA pouze na revolverové náboje 

(na 25m, 6 ran v čase 15 min.) 

- křesadlová nebo perkusní pistole 

- revolver perkusní a nábojový  SA 

 

Protesty do 15 minut po zveřejnění výsledků se vkladem ve výši startovného do rukou hl. rozhodčího. Při 

zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele. 

Občerstvení nejlépe vlastní. Na místě pouze čaj , teplá voda a jiné teplé nápoje.Omezené možnosti 

pořadatele. 

 
 

http://www.westerners.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. února 2014 

Vyjde do 15. března 2014 

Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2014, vyjde do 15. 6. 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  

 

TTTrrraaadddiii???nnnííí   cccooowwwpppaaaccckkk??? vvv   cccooouuunnntttrrryyy   bbbááálll   
ssseee   bbbuuudddeee   kkkooonnnaaattt      

dddnnneee   111555...   úúúnnnooorrraaa   222000111444      

vvv   sssoookkkooolllooovvvnnn???   vvveee   SSStttrrraaannn???iiicccíííccchhh...   

 
Pořadatelem akce je Jirka Navrátil a jeho firma 

WESTERN – JAAN 

info stránky www.wester-jaan.cz ; tel. 777 348 266; 

e-mail: info@western-jaan.cz 

 

Podrobnosti se dozvíte od svých šerifů včas!  
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