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V tradičním termínu, na tradičním místě a 
za tradičně krásného počasí proběhlo 
letošní Rendezvous WI-CZ v Beaver City. 
Byl jsem mile překvapen hojnou účastí 
členů ale hlavně, po dlouhé době, také 
jejich ratolestí nejrůznějšího pohlaví a 
věku. Dětí tam byla opravdu síla a 
neskutečně si to užívaly.  
Program začal v sobotu odpoledne 
oblíbeným dostihem na ¼ Beaver City míle. 
Přesto, že se dostih jede asi 400 metrů od 
městečka, diváků dorazilo v tropickém 
vedru okolo čtyřiceti. Na vzorně upravené 
trati, vinoucí se esovitě do mírného kopce, 
a za mohutného povzbuzování diváků, se 
utkalo ve vylučovacích rozjížďkách osm 
jezdců. Do finále postoupil dvojnásobný 
vítěz Igor Pažout a překvapivě domácí 
jezdkyně Dandy Netíková. Igor a jeho 
nedostižný strakáč Pepino, vyhráli tento 
dostih již potřetí za sebou a odnesli si 
finanční částku 1 000,- BC dolarů a věcnou 
cenu věnovanou předákem České východní 
větve Pony Expressu Jaroslavem Kadlecem. 
Po celé zbývající odpoledne probíhaly další 
soutěže. Nejatraktivnější byly lukostřelba a 
rýžování zlata. Překvapivých úspěchů, 
alespoň z mého pohledu, dosáhly 
zástupkyně něžného pohlaví. Muži naopak 
kralovali v hodu nožem a sekerou. Početné 
diváctvo nešetřilo obdivnými výkřiky, 
„dobře míněnými radami“ ani peprnými 
poznámkami. 
Bohatý program završila podvečerní mše 
v místním kostele, kterou kázal kněz

s českobratrské církve husitské. 
Očištěné hříšné duše se potom 
večer mohly bez obav vrhnout do 
víru Country bálu a bylo se na co 
dívat. Ženy a dívky, které ještě 
před několika hodinami seděly 
v sedle, střílely z luku a v potu 
tváře rýžovaly valouny zlata se 
jako mávnutím kouzelného 
proutku změnily v princezny, 
královny, carevny a dokonce i 
císařovny a neúnavně lákaly do 
svých neodolatelných osidel 
drsné mužské osazenstvo. Muži, 
věrni tradici divokého západu, 

Rendezvous Rendezvous Rendezvous Rendezvous 
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byli cítit potem, koňmi, 
tabákem a bůhví čím ještě. 
Zlákat se ale nechali a ve výru 
tance předváděli obdivuhodné 
výkony. Někteří obzvláště silní 
jedinci vzdorovali až do 
brzkých ranních hodin. Místní, 
nově postavený, vyhlášený 
saloon zavíral ve chvíli, kdy se 
už první ranní ptáčata pomalu 
trousila na snídani. 
Letošní Rendezvous se opravdu 
vydařilo. Velký dík patří všem 
členů Beaver City Corralu, kteří 

 
Foto Kařel
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Kolem 100 poštovních jezdců 
přepravuje poštovní zásilky od 
předávky k předávce na 
jednotlivých úsecích větve, za 
jejichž obsazení odpovídají 
předáci větví. Na území našeho 
státu je 6 větví - Česká jižní, 
západní a východní větev a 
Moravská západní, severní a 
východní větev, s 50 úseky a s 
celkovou délkou 980 km.Kdo se 
chce stát jezdcem Pony Expressu, 
musí složit přísahu a pořídit si 
uniformu poštovního jezdce -
westernový oděv s červenou košilí 
a žlutým šátkem. Svého času v USA 

bylo toto oblečení životní nutností. 
Nenávist indiánů byla namířena proti 
vojákům a osadníkům, kdežto 
červené poštovní jezdce nechávali na 
pokoji. Ti se spíš museli obávat 
bílých lupičů a i když měli osobní 
zbraň, spoléhali především na 
rychlost svých koňí. Jejich hlavním a 
jediným úkolem bylo doručit poštu 
za každou cenu.  
Každý člen ČsXP musí dodržovat 
Desatero jezdce a slova historické 
přísahy z roku 1860, která zní:  
Nebudu klít, nebudu požívat 
opojné nápoje, nebudu vyhledávat 
hádky a spory, budu jednat čestně 
a svěřený úsek zdolám i za cenu 
života ve stanoveném čase. K tomu 
mi dopomáhej Bůh. 
Jezdec veze mochillu s poštou, což 
je kožený přehoz přes sedlo se 
čtyřmi poštovními brašnami k nimž 
mají klíče jen šerif, poštmistři a 
předáci větví. Jezdec mochillu 
předává po 20 km svému 
následovníkovi na dalším úseku i 
trubku, jejímž zvukem ohlašuje 
jezdec svůj příjezd.
Na určených místech zřizují 
poštmistři (postmaster) poštovní 
úřady (Post Office Pony Expressu). 
Má-li zásilka dojít státní poštou, musí 
být ofrankována, adresát si ji ale 
může osobně vyzvednout v místě 
určení jen s razítkem XP. Na každém 
Post Office Pony Expressu je seznam 
stanic, do kterých lze zásilku poslat.  

Zvlášť důležitým 
ustanovením jezdeckého 
Desatera je bod 6 - Jezdec 
obsadí s koněm úsek včas. 
Včas ve slovníku jezdců XP 
však neznamená přesnou 
hodinu, i když je čas 
předávky stanoven, nikdy se 
to nedá spočítat s dokonalou 
přesností. Svou roli hraje 
připravenost jezdů i koní, 
terén i počasí. Jezdec na 
předávacím místě musí čekat 
o několik hodin dřív, než je 
teoretický výpočet. Nepřiklad 
ve 13. ročníku dosáhla časová 
ztráta až šesti hodin. Jezdci 
úmyslně nepoužívají mobilní 
telefony, které by jim věci 
hodně usnadnily, protože ani 
ti před sto čtyřiceti lety je 
neměli. "A v tom čekání na 
okamžik, kdy se v dáli objeví 
červená tečka na koni a zazní 
zvuk trubky, je 
nezaměnitelné kouzlo, pro 
které to všechno podnikáme." 
24. Ročník Evropského Pony 
Expressu STARTOVAL z 
Holandských hranic města 
Rütenbrock 18.8.2008 v 5.00 
hod.  
Na německo-českém hraničním 

dokázali opravit stavby 
v městečku poničené větrnou 
smrští. Především saloon je 
v novém hávu ještě lákavější a 
posezení v něm ještě 
příjemnější než kdy před tím. 
Také traperská pevnost Fort 
Beaver je impozantní stavbou 
obývanou obávanou a velmi 
divokou posádkou. I když 
upřímně řečeno, někteří 
z největších bouřliváků 
neuvěřitelně zkrotli vstupem do 
svazku manželského. Takový je 
ovšem život. Takové proměny 
s sebou nese.  
V Beaver City je prostě 
připraveno stylové a pohostinné 
prostředí pro důstojné oslavy 
výročí Westerners 
International-CZ v příštím roce. 
A to jsem se ještě dozvěděl o 
nedaleké skvělé střelnici, 
kterou vede podobný nadšenec 
jako naši členové, a o střelbách 
v rámci akce Beaver City 1868 
se všichni vyjadřují 
v superlativech. 

Mějte se fajn, 
 

Milan Mach
President  WI-CZ

24. Ročník Evropského Pony Expressu startoval v Německém 24. Ročník Evropského Pony Expressu startoval v Německém 24. Ročník Evropského Pony Expressu startoval v Německém 24. Ročník Evropského Pony Expressu startoval v Německém 
RütenbrockRütenbrockRütenbrockRütenbrock, cílcílcílcíl    na Slovensku je v Milhošti a cíl v Polsku je Luboň.na Slovensku je v Milhošti a cíl v Polsku je Luboň.na Slovensku je v Milhošti a cíl v Polsku je Luboň.na Slovensku je v Milhošti a cíl v Polsku je Luboň. 
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 Už pět závodů, z celkových 
osmi, mají za sebou rodeoví 
jezdci v letošní sezóně. Po 
Radotínu se odjelo rodeo 
v Hoslovicích, Táboře-Větrovech, 
Malenicích a Hodějově. 
V I. divizi o Mistra ČR v rodeu 
(Tábor-Větrovy) se překvapivým 
All Around Championem stal 
Mirek Fencl ziskem 9 bodů. Je to 
jeho první celkové vítězství 
v prvodivizním rodeu. 
Jako všude, kde se objeví 
prožluklý a velmi rychlý dobytek 
z Hoslovic, tak i tady vítězil na 
body. Alley se letos už tradičně 
odjela velmi rychle a bez 
bodového zisku pro jezdce a 
v Team Penning bodovaly trojice, 
které zahnaly pouze jeden kus. 
Ani při Steer Wrestling nedovolil 
dobytek jezdcům platný pokus. 
Sportovní úroveň rodea zachránili 
tentokrát lasaři. Především Milan 
Pata z Halter Valley rekordním 
pokusem za 3:89 vteřiny a další 
tři úspěšní jezdci. Bitvu o 
desetiny vteřiny vidělo početné
publikum v Barrel Race. 
Nejrychlejší byl Radek Holub 
(17:17 vt.) před obhájcem titulu 
Martinem Vodvářkou (17:57 vt.) a 
Janou Herzánovou (17:99 vt.). 
První letošní rodeo II. divize o 
Pohár WI-CZ se jelo 
v Hoslovicích. Už zmíněný 
dobytek dával jezdcům opět 
pořádně zabrat. Přestože Martin 
Vodvářka jako jediný dokázal 
urvat šest bodů v Alley (33:18 
vt.), v dalších disciplínách 
kraloval Radek Holub – Calf 
Roping (6:50 vt.), Barell Race 
(16:91 vt.) – a z 16. body dosáhl 
na celkový titul. V barelech 
porazil Martina o tři setiny 
vteřiny! V Team Penning, opět 
jen na jeden kus, se radovala 
trojice Jan Veselý,  Patrik Urban 
a Mirek Kraus, který se stal 
v Hoslovicích nejúspěšnějším 

přechodu Sebnizt – Dolní 
Poustevna poštu předali němečtí 
jezdci Pony Expressu jezdcům 
České západní větve  2.8.2008 v 
5.00 hod. 
Poštovní jezdci pokračovali směr 
Roudnice nad Vltavou, kde 
přebrali poštu 22.8.2008 v 15.00 
hod. od Voyageur Post aneb 
lodní pošty Trapperů. 

 
Pošta byla přepravována na 
dobové bárce, která vyjela po 
Labi z loděnice ve Starém Kolíně. 
Česká jižní větev startovala z 
rakousko-česko hraničního 
přechodu Studánky 22.8.2008 ve 
3.00 hod. 
Do Stříbrné Lhoty dojela česká 
západní a česká jižní 
větev 22.8.2008 ve 24.00 hod. a 
dál předali poštu České východní 
větvi, která pokračovala dál na 
východ. 
Jezdci s poštou dorazili do Jihlavy 
na Pančavu 23.8.2008 ve 14.30 
hod. a předali poštu Moravské 
západní větvi. 
Moravská západní 
větev převzala poštu 23.08.08. v 
19,55 hod. od jezdce z Beaver 
City - Strážek a pokračovala na 
východ směr Suchdol nad Odrou. 
Josef Havrlant, jezdec Moravské 
západní větve dojel s poštou do 
Suchdolu nad Odrou 24.8.2008 v 
11.00 hod. 
V Suchdolu nad Odrou po 

 

rozdělení pošty startovali jezdci 
Moravské východní větve. 
M.Lacina a Jemelka ve směru 
česko-slovenský hraniční 
přechod Bumbálka 24.8.2008 ve 
12.00 hod. 
Poštu předali jezdcům 
slovenského Pony Expressu 
24.8.2008 ve 20.00 hod.  
Pošta má cíl slovensko-maďarský 
přechod Milhošť 26.08.08 v 12,30 
hod., kde byl dojezd Slovenské 
části XP.Směr Polsko za 
Moravskou severní větev poštu 
24.8.2008 ve 12.00 hod přebrali 
jezdci J.Valchář, M.Matulová a 
J.Hubert. 
Na česko-polském hraničním 
přechodu Kateřinky /Pilszcz 
 24.08.08 v 17,30 hod. jedci 
předají poštu Polským jezdcům. 
Polští jezdci pokračovali směr 
sever - cíl byl 26.08.08 v 17,30 
hod. Luboň - Western City -
dojezd Polské části XP. 
Všem poštovním jezdcům 24. 
jízdy Evropského Pony Expressu 
děkujeme za včasný dojezd bez 
úhony. 
Vice informaci o dění v Pony 
Expressu najdete na 
xpc.westerners.cz 

-toš-
(foto autor – Moravská větev XPC) 
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jezdcem II. divize. 
V Malenicích (II.divize) bylo od 
začátku znát, že se jede s jiným, 
klidnějším dobytkem. V Alley 
bodovalo hned pět jezdců a 
nejrychlejším byl Jan Veselý 
(19:44 vt.!), v Team Penning se 
jelo na dva kusy a bodovalo pět 
trojic. Vítězná trojice, Eliška 
Haberlová, Mirek Fencl a Jana 
Pešíková, to dokonce stihla pod 
jednu minutu (0:59:50 vt.). 
V Calf Roping byli všichni 
přítomní svědky razantního 
nástupu cowgirls. Staré a zkušené 
mazáky pokořily Kristýna 
Matějková (12:98 vt.) a Tereza 
Třeštíková (19:20 vt.). To je 
historický zápis do análů rodea. 
Že to cowgirls v rodeu umí 
ukázala v Barrel Race Petra 
Čechová, která podlehla jen 
velezkušenému M. Vodvářkovi 
těsně o dvě setiny vteřiny!!! Pro 
diváky byla škoda, že se nikomu 
nepovedl skok v poslední 
královské disciplíně Steer 
Wrestling, kdy už byl i dobytek 
trochu unavený. Celkovým 
vítězem se stal se 16. body 
Martin Vodvářka. Druhodivizní 
jezdci se ale představili v dobré 
formě. 
Zatím poslední rodeo (II. divize) 
pořádal ranch v Hodějově. 

Nezúčastnila se ho většina 
prvodivizních jezdců a tak sbírali 
body a hlavně konečně i odměny 
jezdci druhé divize. Alley vyhrál 
suverénně Jan Veselý (12:02 vt.). 
Team Penning se jel konečně na tři 
kusy a čas vítězů – Mirek Kraus, 
Patrik Urban a Šárka Šedová – byl 
velmi dobrý (1:21:22 vt.). Laso 
úspěšně hodil těsně před vypršením 
30. vteřinového limitu jenom Alois 

Rodeová sezóRodeová sezóRodeová sezóRodeová sezóna načala druhou polovinuna načala druhou polovinuna načala druhou polovinuna načala druhou polovinu
 

Blažek ml. (27:78 vt.) a Steer 
Wresling zůstal, bohužel, opět 
bez vítěze. V Barell Race si to 
znovu rozdávaly hlavně cowgirls.  
Nejrychleji se propletla mezi 
barely Kristýna Matějková (18:23 
vt.) před Šarkou Šedovou (18:35 
vt.). Šárce tohle druhé místo 
zajistilo titul All Around 
Champion ziskem 11 bodů. 
Pohár Dyka Krchova juniorů je 
svědkem nesmlouvavé „dívčí 
války“ mezi Bárou Bugárovou, 
Adélou Nováčkovou, Terezou 
Plevkovou, Zuzanou Řežábkovou a 
Kateřinou Šoltysovou (řazeno
abecedně). O držitelce poháru se 
bude zcela určitě rozhodovat až 
v posledním rodeu sezóny. Za 
zmínku určitě stojí časy
B.Bugárové na plnokrevné 
kobylce Avalanche v Barrel Race, 
kdy pravidelně jezdí pod 17 vteřin 
(nejlepší čas je 16:34 vt.), a to až 
na výjimky není vidět ani v I. 
divizi. V obou disciplínách, tedy 
v barelech a v Pole Bending 
dokážou pravidelně bodovat 
Z.Řežábková a T.Plevková a i obě 
další juniorky se dokáží protlačit 
vysoko na bodovaná místa. Tady 
se máme určitě na co těšit. 
Budou rozhodovat pevné nervy i 
sportovní štěstí. Doufám, že se 
rozhodující bitvy odehrají v aréně 
a ne mimo ní. To je zároveň velmi
dobrá pozvánka na následující 
rodea v Hodějově, Táboře-
Větrovech a v Hoslovicích. 

(mim)

Takhle jezdí rodeo cowgirls! (Alena Zvolská)Takhle jezdí rodeo cowgirls! (Alena Zvolská)Takhle jezdí rodeo cowgirls! (Alena Zvolská)Takhle jezdí rodeo cowgirls! (Alena Zvolská)    

Takhle jezdí rodeo cowgirls! (Tereza Knihová)Takhle jezdí rodeo cowgirls! (Tereza Knihová)Takhle jezdí rodeo cowgirls! (Tereza Knihová)Takhle jezdí rodeo cowgirls! (Tereza Knihová) 
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Prohlášení rady Rodeo Corralu WI-CZ 
 
 Vzhledem k tomu, že se množí různé „zaručené zprávy“ a 
nepodložené spekulace o důvodech zrušení rodea I. divize dne 30. srpna 
v Libchavech, rozhodla se rada RC vydat následující prohlášení. 
 
Problémy s uspořádáním rodea v Libchavech začaly již koncem roku 2007. 
Přes několikeré urgence nebyl pořadatel schopen dodat termín rodea. Po 
dlouhých tahanicích jsme se v květnu 2008 (!!) konečně dohodli na 
srpnovém termínu. 
 
Rada RC zažádala v potřebném předstihu Krajskou veterinární správu pro 
Pardubický kraj o zaslání podmínek pro konání rodea na adresu pořadatele. 
K této žádosti se přikládá Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení a 
svodu zvířat, bez kterého nelze rodeo legálně uspořádat. Na základě 
tohoto řádu je RC zodpovědný za jeho dodržování během celého rodea a 
proto musí, mimo jiné, nominovat proškolené rozhodčí a technického 
delegáta. 
 
Pořadatel rodea v Libchavech ovšem po obdržení podmínek od KV pro 
Pardubický kraj začal zájemcům o účast na rodeu oznamovat, že se 

rodeo v Libchavech nepojede pod 
hlavičkou RC, že na akci nebudou 
nominovaní rozhodčí ani technický 
delegát. Nepomohla ani přímá 
intervence sheriffa RC, kterému 
záměr zrušit rodeo sdělil pořadatel 
na přímý dotaz až dne 18. srpna 
2008 (!!), tedy necelé dva týdny 
před konáním rodea!! 
 
Za těchto podmínek nemohl RC 
převzít odpovědnost za průběh 
rodea a proto se rada RC logicky 
rozhodla zrušit rodeo v Libchavech 
jako rodeo RC a vyškrtnout ho 
z kalendáře. O tomto kroku byla 
neprodleně informována KV pro 
Pardubický kraj a doporučeným 
dopisem také pořadatel rodea 
v Libchavech. 
 
Rada RC lituje, že zrovna 
dlouholetý a tradiční pořadatel 
rodea se zachoval z našeho 
pohledu velmi nezodpovědně a se 
způsobem jeho jednání  se 
nemůžeme ztotožnit. Nejde logicky 
jen o vztah k radě RC, ale 
k jezdcům, kteří měli své sportovní 
plány s ohledem na skutečnost, že 
se jedná o součást mistrovství ČR 
pro rok 2008!! 
 
Potíže s pořádáním rodea 
v Libchavech se nevyskytly poprvé. 
Například v loňském roce se při 
rodeu v Libchavech vyskytly 
závažné problémy ze strany 
pořadatele, který  nereagoval na 
požadavky veterinární správy a 
konání rodea bylo vážně ohroženo. 
Jenom díky vyjednávacím 
schopnostem přítomných členů 
rady RC se rodeo po delším 
zpoždění mohlo konat.  
Navíc rada RC v roce 2007 vyhověla 
žádosti pořadatele v Libchavech a 
umožnila, za výše uvedených 
podmínek, konání dalšího tzv.. 
rodea speciál v září 2007. Je tedy 
zřejmé, že se rada RC vždy snažila 
pořadateli rodea v Libchavech 
maximálně vyhovět. 
 
Rada RC je přesvědčena, že ke 
zmíněnému jednání pořadatele 
v Libchavech nezavdala nejmenší 
důvod. Nelze ovšem riskovat a tím 
ohrozit budoucnost Rodeo Corralu 
WI-CZ. 
 

Za radu RC – sheriff corralu
 Martin Vodvářka, v.r.

 člen rady RC pro záležitosti 
pořadatelů 

Milan Mach, v.r.

V Praze dne 29.8.2008



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCII  WWII--CCZZ  AA  JJEEHHOO  CCOORRRRAALLUU        

Změna programuZměna programuZměna programuZměna programu a a a a termínů vyhrazena termínů vyhrazena termínů vyhrazena termínů vyhrazena !!! !!! !!! !!!    
 
 
13. - 14. září 2008 
,,Nože 2007“ ( ČAN &&&& TC) 
Příbram  – Kulturní dům 
Prodejní výstava nožů a chladných zbraní 
s expozicí Trappers´Corralu.  
Pořadatel a kontakt za TC:  
e-mail: trappers@westerners.cz 
za Českou Asociaci Nožířů: Pavel 
Formánek, Tel.: 603867112,  
e-mail: anbc@volny.cz  
 
20. září 2008 
Pohár WI-CZ 
Rodeo 2. divize (RC) 
Hoslovice     
Kontakt:Karel Petřík, Hoslovice 10,  
387 19 Čestice, Tel.: 607 527 170,  
e-mail: petrik@danek-group.cz  

 

 
 

19. -21. září 2008 
2.ročník ,,Setkání Living History 
spolk ů &  Podzimní Rendezvous 
Trappers´Corralu (TC) 
Tvrz Wotanburk    
Tradiční stylové táboření trapperů 
tentokrát spojeno se setkáním všech 
vyznavačů oživlé historie. Chystají se 
zajímavé programy. 
Akce je určena výhradně pro vyznavače 
historie s příslušným vybavením a 
oblečením od doby kamenné po rok 1900. 
Na akci je nutné se přihlásit (krom členů 
TC a WCC) na adrese: Trappers´Corral 
WI-CZ; Veleslavínská č.p.42, 162 00 
Praha 616; tel: 723317962;  
e-mail: trappers@westerners.cz  

 
27. září 2008 
,,O pohár Jendy Červoto če“ (GRC)  
Beaver City – Strážek   
Soutěž v rýžování zlata na tradičních 
pánvích. 
Kontakt/Info: Sheriff GRC Červotoč – Jan 
Šlechta, Rýmaně 645, 252 10 p. Mníšek 
pod Brdy. Tel.: 732301335,  
e-mail: gold.rush@westerners.cz  
 
27. září 2008    
Pistolnické klání (BC + KVZ Polná)  
Střelnice KVZ Polná v lomu  
u Dobroutova 
Tradiční střelby z perkusního revolveru. 
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele. 

Kontakt: Tomáš Rosický, Poděbradská 84, 
588 13 Polná, tel:724292100,  
e-mail : rosicky@advokat.ji.cz 
 
3. -5. října 2008 
,,French &  Indian War Reenactment“ 
- Bitva  
(ATR při TC) 
Nymburk  
(místo konání bude upřesněno) 
Rekonstrukce historické bitvy z Francouzko 
Indiánských válek v režii vojenské sekce 
TC. Termín a místo bude upřesněno. Nutno 
si vyžádat propozice na uvedené adrese! 
Kontakt – informace: Flegma - Pavel 
Svoboda; Pionýrů 208, 290 01 Poděbrady;  
mobil: 608263464;  
e-mail: flegma.jitka@seznam.cz 
  
3. -5. října 2008 
,,Svatováclavské st řílení“ (TC &  SSK 
W Otrokovice) 
střelnice Kvasice u Otrokovic 
Tradiční střelby z westernových zbraní. 
Nutno si vyžádat propozice na uvedené 
adrese! 
Kontakt/Info: Marian „Hlad“ Lukačovič, Luční 
1170, 765 02 Otrokovice. 
Tel.: 72106833, e-mail:mr.hungry@wo.cz  
 
11. října 2008  
,,Dřevorubecké klání“ (WCC) 
Beaver City – Strážek  
Ne jen práce se sekerou a pilou prověří 
zdatnost při této oblíbené soutěži. 
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena 
Adamíková, Beaver City č.p.234, 592 53 
Strážek; Tel.: mobil: 604672642; 
e-mail: western.city@westerners.cz  
 

 
25. října 2008 (10h.) 
,,Valná hromada Western City 
Corralu WI-CZ“ (WCC) 
Beaver City – Strážek 
Jednání VH je jen pro členy WCC a 
pozvané hosty. 
Akce je spojena s akcí WCC „Halloween na 
Beaver City“!  
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena 
Adamíková,  Beaver City č.p.234,  
592 53 Strážek; Tel.:mobil: 604672642; e-
mail: western.city@westerners.cz  
 

 

 
25. října 2008 (10h.)  
,,XXVIII. Valná hromada Trappers´ 
Corralu WI-CZ“ (TC) 
Beaver City - Strážek 
Jednání VH je jen pro členy TC a 
pozvané hosty. 
Akce je spojena s akcí WCC „Halloween 
na Beaver City“!  
Kontakt: Trappers´Corral WI-CZ, 
Veleslavínská č.p.42,  
162 00 Praha 616;  
e-mail: trappers@westerners.cz  
Tel: Hl. organizátor - Červotoč 
732301335; sheriff 606366529 
  
25. října 2008 (18h.) 
,,Halloween v Beaver City“ (WCC) 
Beaver City – Strážek 
Strašidla a převleky chrání vždy 
v podvečer svátku Všech svatých.... 
Nedílnou součástí je večerní strašidlácký 
bál. 
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena 
Adamíková,  Beaver City č.p.234, 592 53 
Strážek;  
Tel.:mobil: 604672642;  
e-mail: western.city@westerners.cz 

 
8. listopad 2008  (13h.) 
Valná hromada Bullet Corralu (BC)  
Dobroutov u Jihlavy   
Jednání VH je jen pro členy BC a 
pozvané hosty. 
Kontakt/info: Tel. Mobil: 603443830;  
e-mail: bullet@westerners.cz 
 
8. listopad 2008 (20h.) 
“Country bál Bullet corralu“ 
Dobroutov u Jihlavy  
Střelecký bál ve stylu country.K tanci 
a poslechu hraje country kapela FOX 
Vstupné 80,-Kč Možnost přespání na 
sále po skončení bálu!! 
 

 
18. listopad 2008 
Významný den WI-CZ 
Založení organizace WI-CZ 
* 18. 11. 1989 
  
29. listopadu 2008 
,,Thanksgiving Day“ čili Den 
Díkuvzdání (WCC) 
Beaver City – Strážek  
Slavnostní akce pouze pro členy WCC 
a jimi pozvané hosty s osobní pozvánkou! 
 

  PreriePreriePreriePrerie Express Express Express Express
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President WI-CZ: Milan Mach  

Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,  

Tel.:mobil 606459153, fax 272760339,  

e-mail: wi@westerners.cz, http://www.westerners.cz  

Vicepresident WI-CZ &  Sheriff Trappers´Corralu: 

Josef (Joe) Moravec 

Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,  

Tel.: 235361450, mobil 606366529 

e-mail: vicepresident@westerners.cz; trappers@westerners.cz  

http://tc.westerners.cz  

Secretary WI-CZ:  

do odvolání náplní této funkce pověřen President WI-CZ! 

Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář) &   

Sheriff Pony Expressu: Jelena Becová  

Všestary 13, 251 63 Strančice, Tel.: mobil 603156465  

e-mail: treasurer@westerners.cz, pony.express@westerners.cz  

http://xpc.westerners.cz  

Sheriff Western City Corralu: Alena (Alík) Adamíková  

Milady Horákové 40, 602 00 Brno, nebo 

Beaver City č. p. 234, 592 53 Strážek, Tel.: mobil 604672642  

e-mail: western.city@westerners.cz, http://wcc.westerners.cz  

Sheriff Rodeo Corralu: Marin Vodvářka 

U Lip 199, 155 31 Praha 5 – Lipence, Tel.: mobil 739709397,  

e-mail: rodeo@westerners.cz , http://rc.westerners.cz  

Sheriff Gold Rush Corralu: Jan (Červotoč) Šlechta  

Rýmaně 645, 252 10 p. Mníšek pod Brdy 

Tel.:mobil 737922007, e-mail: gold.rush@westerners.cz  

http://grc.westerners.cz   

Sheriff Bullet Corralu: Miroslav Oupor 

Jana Štursy 31, 370 10 České Budějovice 

Tel.: mobil 603443830, e-mail: bullet@westerners.cz  

http://bc.westerners.cz    

REP WI-CZ &  Hlavní Webmaster WI-CZ:  

Jan P. Bryner (Dán)  

V Betlémě 37, 281 67 Stříbrná Skalice  

Tel.: mobil 776766763, e-mail: hw@westerners.cz 

Předseda odborné střelecké komise WI-CZ:  

Pavel (Dr. Parafín) Mrázek  

Dlouhá 132, 411 55 Terezín Tel.: mobil 605585928  

e-mail: strel.kom@westerners.cz  

Předseda Revizní komise WI-CZ:  

Hedvika (Wiky) Mojžíšová 

 Na Václavce 6, 150 00 Praha 5  

Tel.: 251562050, mobil 604868033  

e-mail: rev.kom@westerners.cz  

 

 

RRRRRRRRAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAA        WWWWWWWWEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSS        
IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLL        ––––––––        CCCCCCCCZZZZZZZZ        oooooooo........        ssssssss........        

7. prosince 2008  
,,Vánoční st řelba na krocana“ (Parta „Riziko“ p ři 
TC) 
Střelnice T řebeš u Hradce Králové.   
Tradiční stylové střílení v režii party Riziko při TC. Nutno si 
vyžádat propozice u pořadatele! 
Kontakt/informace: Pavel (Peggy) Grund, Valčíkova 328,  
530 09 Pardubice,  
Tel. 603790681, e-mail: peggy@wo.cz 
  
27. prosince 2008 – 1. ledna 2009 
,,Pohoda 2007“ (WCC) 
Baever City – Strážek  
Společné oslavy vánočních svátků, Silvestra a Nového 
roku. 
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena Adamíková, Beaver 
City č. p. 234,  
592 53 Strážek;  
Tel.: mobil: 604672642;  
e-mail: western.city@westerners.cz  
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Bullet Corral WIBullet Corral WIBullet Corral WIBullet Corral WI----CZ o. s.CZ o. s.CZ o. s.CZ o. s.    
Si Vás dovoluje pozvat Si Vás dovoluje pozvat Si Vás dovoluje pozvat Si Vás dovoluje pozvat     

nananana    

COUNTRYBALCOUNTRYBALCOUNTRYBALCOUNTRYBAL    
8. listopadu 20088. listopadu 20088. listopadu 20088. listopadu 2008    

na sále vna sále vna sále vna sále v    Dobroutově u Jihlavy od 20,00 hodDobroutově u Jihlavy od 20,00 hodDobroutově u Jihlavy od 20,00 hodDobroutově u Jihlavy od 20,00 hod    
(cca 5 km od Polné)(cca 5 km od Polné)(cca 5 km od Polné)(cca 5 km od Polné)    

KKKK    tanci a poslechu hraje country kapela FOXtanci a poslechu hraje country kapela FOXtanci a poslechu hraje country kapela FOXtanci a poslechu hraje country kapela FOX    

Vstupné 80,Vstupné 80,Vstupné 80,Vstupné 80,----KKKKč 

MožMožMožMožnost přespání na sále po skončení bálu !!nost přespání na sále po skončení bálu !!nost přespání na sále po skončení bálu !!nost přespání na sále po skončení bálu !!    

Kontakt: Miroslav Oupor Kontakt: Miroslav Oupor Kontakt: Miroslav Oupor Kontakt: Miroslav Oupor     

Jana Štursy 31 České Budějovice 370 10Jana Štursy 31 České Budějovice 370 10Jana Štursy 31 České Budějovice 370 10Jana Štursy 31 České Budějovice 370 10    

Tel:603 443Tel:603 443Tel:603 443Tel:603 443    830830830830    

eeee----mail : mail : mail : mail : bulletbulletbulletbullet@westerners.cz@westerners.cz@westerners.cz@westerners.cz    
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        EEEEEEEEXXXXXXXXPPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS        
Informační čtvrtletníkInformační čtvrtletníkInformační čtvrtletníkInformační čtvrtletník    

Členská publikace zdarmaČlenská publikace zdarmaČlenská publikace zdarmaČlenská publikace zdarma!!!!    

VydáváVydáváVydáváVydává        WesternersWesternersWesternersWesterners International  International  International  International –––– CZ CZ CZ CZ o. s. o. s. o. s. o. s.    

RedakceRedakceRedakceRedakce    –––– Rada Rada Rada Rada WI WI WI WI----CZ CZ CZ CZ     

Veleslavínská č.p.42, 162 00 Praha 616 

Telefon:  Telefon:  Telefon:  Telefon:  Moravec 606 366 529, Mach 606 459 153    
Fax: Fax: Fax: Fax: 272 760 339, E, E, E, E----mail: mail: mail: mail: wi@westerners.cz     

UzáUzáUzáUzávěrka příštího číslavěrka příštího číslavěrka příštího číslavěrka příštího čísla    

15.15.15.15. listopadu listopadu listopadu listopadu 2008 2008 2008 2008    

Vyjde do 15. prosince 2008Vyjde do 15. prosince 2008Vyjde do 15. prosince 2008Vyjde do 15. prosince 2008    

Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2009, vyjde do 15. 3. 2009Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2009, vyjde do 15. 3. 2009Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2009, vyjde do 15. 3. 2009Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2009, vyjde do 15. 3. 2009    

Jsme na webuJsme na webuJsme na webuJsme na webu!!!!    

Navštivte stránkyNavštivte stránkyNavštivte stránkyNavštivte stránky WI WI WI WI----CZ  CZ  CZ  CZ  www.westerners.czwww.westerners.czwww.westerners.czwww.westerners.cz        

 
Vše pro koně a westernVše  pro koně a westernVše  pro koně a westernVše  pro koně a western  

Janovského 52, 170 00 Praha 7 
E-mail: mail@lucky-horse.cz, luckyhorse@chek.cz 

Tel.: 220 804 871, mobil: 603 424 481,  
fax: 220 806 005 

WWW.LUCKY-HORSE.CZ  
(Internetový obchod) 

Další prodejny Lucka Horse: 
Husova 85, 370 05 České Budějovice 

Tel.: 385 341 269 
Náměstí 76, 382 73 Vyšší Brod 

Tel.: 380 746 208 
Sleva pro členy WI-CZ! 

 
Nejstarší  westernNejstarší  westernNejstarší  westernNejstarší  western  shop v ČR!   shop  v ČR!   shop  v ČR!   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! 
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Nový ENový ENový ENový E ---- shop pro Vaše  Hobbyshop pro Vaše  Hobbyshop pro Vaše  Hobbyshop 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 ČČČČleny WI-CZ! 

 


