
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VVVooolll ...    111888 ...               PPPooodddzzziiimmm   222000111000                     NNNooo... 333///666111    

   

 

RRRooodddeeeooo   –––   MMMaaallleeennniiiccceee   222000111000   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   

   

V tomto Čísle najdete  
  

 Ahoj Westerners  1 - 2 

 Rada WI-CZ jednala + odstávka webu 3 

  Malenická rodea 4 - 5 

  10 let Polského Pony Expressu 6  

  Pozvánky  7 

  Různé akce foto  8 - 9 

  Kalendář akcí WI-CZ a jeho Corralů 10 - 11 

  Adresář Rady WI-CZ 11 

  Inzerce + omluva redakce 11 -12 

 

                Ahoj 

Westerners… 
celý svět trpí pod náporem přírodních 

katastrof. Rozsáhlé záplavy v Pákistánu a 

Číně, devastující poţáry v Rusku, velmi 

mrazivá zima v Chile a Argentině, masivní 

sesuvy půdy v Nepálu a v neposlední řadě 

bleskové povodně na Liberecku a Ústecku. 

Nic z toho ovšem nemůţe zastavit naší 

redakci a její práci na novém čísle oblíbeného 

PREXu. 

Westernová sezóna je v plném proudu. Pony 

Express projel Evropou, včetně oblastí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postiţených povodněmi, 

poslední závod zbývá odjet 

v kalendáři rodeí, během 

uzávěrky tohoto vydání se 

uskutečnila Velká cena WI-

CZ ve střelbách, letní 

táboření mají za sebou 

trapeři a především se konalo 

tradiční Rendezvous WI-CZ 

v Beaver City. 

V Beaveru bylo uţ po 

několikáté velmi pěkné 

počasí. Slušná byla i účast 

členů a jejich přátel. Velmi 

příjemné bylo samozřejmě i 

prostředí městečka a 

pohostinnost jeho obyvatel.  

Pořadatele příjemně 

překvapil počet přihlášených 

jezdců do dostihu na ¼ 

Beaver City míle. Popularita 

dostihu zřejmě přesáhla 

hranice Jihomoravského 

kraje, a proto jsme 

zaznamenali rekordní účast 

13. přihlášených. Největší 

porci jezdců přivezl do 

Beaver City tým Milana 

Maška řečeného Ráfa. Za 

velkého zájmu diváků, kde 

nechyběli ani místní 

celebrity, se jeden kilometr 

od městečka, na esovitě 

tvarované trati do mírného 

kopce, odjela nejprve 

kvalifikace. Kaţdý jezdec 

projel trať sám a postoupilo 

8 jezdců s nejlepším časem. 

Ve druhém kole uţ se jelo 

vyřazovacím způsobem. 

Mezi poslední čtyři jezdce 

postoupili: Verča 

Lacmanová, Jan Čenda 

Čistín, Miloš Altner a Verča 

Poţárová. „Ráfovci“ se 

bohuţel neprosadili. O jasný 

postup přišel vlastní 

nerozváţností jeden 

z favoritů Martin Mates 

Burian. Kdyţ vítězně 

projíţděl cílem rozjíţďky, 

tak radostně mával 

kloboukem a zdravil 

přítomné dámy. Tím ovšem 

porušil velmi přísná 

pravidla, protoţe jezdec 

musí mít při projetí cílem 

klobouk na hlavě. Mates se 

stal miláčkem dam, ale 

přišel o moţnost zvítězit. 

Finále dostihu jasně 

ovládly obě ţeny a nebylo 

překvapením, ţe zvítězila 

Verča Poţárová, která byla 

od začátku sázkaři 

pasována do role vítěze. 

Vyhrála tady v Beaver City 

uţ několikrát. Odměnou 

pro ni byla hlavní cena – 

krásná socha westernového 

jezdce, věnovaná Rodeo 

Corralem. Ta bude cenou 

pro vítěze i v dalších 

ročnících. Určitě to přispěje 

k ještě větší atraktivnosti 

dostihu. 

V městečku proběhly také 

další tradiční soutěţe: 

velmi populární střelba 

z luku, vrh noţem a 

tomahavkem a také 

rýţování zlata. Nutno říct, 

ţe v těchto, dalo by se říct 

muţských klání, se velmi 

dobře uplatnily ţeny. 

Diváci často oceňovali 

jejich počínání obdivným 

mručením. K večeru se 

ruch v městečku na chvíli 

uklidnil. Bylo to ovšem jen 

proto, aby byl čas na 

občerstvení, trávení 

kovbojských fazolí a 

přípravu na večerní 

Country bál. Výborná 

kapela Cvykr ho zahájila 

úderem dvacáté hodiny a 

své vystoupení končila 

hluboko po půlnoci. 

V saloonu se ovšem děly 

věci aţ do rána a jistý druh 

zábavy tam probíhal i ve 

chvíli, kdy se spořádanější 

obyvatelé městečka trousili 

na snídani. Tento úkaz 

ovšem není v Beaver City 

neobvyklý, a proto to 

nikoho nevyvedlo z míry. 

Nutno podotknout, ţe 

zábava  nepřekročila míru 

dobrého vkusu a ani sheriff 

neměl důvod nijak 

zasahovat. Svědčí to o 

morálních vlastnostech 

návštěvníků Rendezvous.  

Nedělní ráno, potaţmo i 

celé dopoledne se jako 

vţdy jevilo velmi ospale a 

líně. Bylo to pochopitelné 

po atraktivním a náročném 

sobotním programu. 

Zatímco se někteří teprve 

probouzeli, další pomalu 

odjíţděli. Po poledni uţ 

v městečku zůstali jen ti, 

kteří tam tráví delší čas, neţ 

jen tento westernový 

víkend. Rendezvous je totiţ 

součástí 14. denního 

programu členů Bever 

Corralu a Trapper´s Corralu 

a je přesně uprostřed. 

Členové WI-CZ tady 

mohou trávit třeba celou 

dovolenou. Nedílnou 

součástí tohoto hemţení 

jsou i děti členů i jejich 

kamarádů a přátel. 

Mimochodem v ţádném 

případě se tam nenudí a ti 

starší uţ se také zapojují do 

soutěţí. A úspěšně, a tak to 

má být. 

Mějte se fajn, 

 

 

Milan Mach  
President WI-CZ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
RRAADDAA  WWII--CCZZ    

JJEEDDNNAALLAA..........  
 
Jednání Rady 7. 9. 2010: 

Jednání Rady: 

 Finance – stav účtu k 31.8. 

–7 026,-Kč;  

stav hotovosti: 8 643,-Kč; 

pokladna: 866,-Kč; 

platby do konce roku: cca 

1 000,-Kč Pohár rodeo, 

1000,-Kč pohár střelby, 

průkazky 600,-Kč, rep a 

webmaster 1 500,-Kč.  

Byl splacen dluh Rodeo 

Corralu – 10 000,-Kč. 

 Hodnocení: Rendezvous, 

VC WI-CZ ve střelbách 

apod. – hodnocení 

zveřejněno v Prexu, uţ 

tradičně to byla úspěšná 

akce. Velká cena WI-CZ ve 

střelbách proběhla bez 

problémů - 31 účastníků. 

Pony Express projel celou 

Evropou a úspěšně se 

prezentoval na závodišti 

v Pardubicích na akci Dny 

koní.  

 Průkazky 2010 – prezident 

zadá výrobu 400 kusů 

průkazek, barva zelená 

 Cowpackův Country bál – 

předběţný termín je 12. nebo 

19. února 2011 ve 

Strančicích. Domluví 

J.Becová 

 Prérie Express – poslední 

uzávěrka v roce 2010 je 

15.11. vyjde 15.12. 

 Old Joe – dodat návrhy 

prezidentovy e-mailem. 

Rozhodne se na příští 

Radě. 

 Rozpočet na rok 2010 – 

rozpočet bude koncipován 

stejně jako letos jako 

vyrovnaný s tím, ţe se 

počítá s mírným 

přebytkem z roku 2010. 

Rozešle president 

k odsouhlasení. 

 Příští jednání Rady WI-

CZ bude 9.11.2010 

elektronicky.  

Mach, Moravec a Becová 

připraví podklady, ty 

pošlou sheriffům a po  

odsouhlasení a 

zapracování připomínek 

bude rozeslán konečný 

zápis. 

 
 Různé:  

 - BC – na Radě se 

představil nový sheriff 

Bullet Corralu Baláţ 

- Valné hromady – 23.10. 

Rodeo Corral, 6.11. Bullet 

Corral, 6.11. Western City 

Corral, 6.11. 

Trappers´Corral, XPC – 

6.11. rozprava moravských 

větví, 13.11. Rada EPEA 

Sebni 

 

 

POZOR! Důležitá 

informace! POZOR! 

Jistě jste si všimli, ţe jsme 

měli v červenci několikrát 

potíţe s webovými 

stránkami. Všechno jsem 

řešil horkou linkou 

s hlavním webmasterem 

WI-CZ, Dánem Brinerem. 

Jeho zásah byl velmi 

rychlý a z komunikace 

mezi ním a poskytovatelem 

vyplynula následná 

informace. Cituji Dána: 

„Zdroj a cíl útoku je 

znám. Jedná se o skupinu 

„plaNETWORK“(to jsou 

tvůrci útočných skriptů) 

a nudící se hackeři je 

používají. V červenci 

bylo tímto skriptem 

napadeno tisíce webů po 

celém světě. Nejedná se 

tedy o cílený útok na náš 

web. 

Script pracuje tak, že 

prochází webové servery 

a hledá možné objekty 

napadení. Jelikož byl 

napaden přímo kořenový 

adresář, nebylo a 

nemohlo k tomu být 

použito heslo nikoho 

z Corralových 

webmasterů. K přístupu 

byla využita chyba v php 

kódu stránky WI-CZ 

s kontakty. Přesto do 

vyřešení situace, budeme 

pro jistotu koncem léta 

měnit všechny hesla. Je to 

nezbytná opatrnost.“ 

 

Milan Mach 

President WI-CZ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodea II. divize v Malenicích 

dělilo od sebe necelých třicet 

dní. Zatímco 12. července 

bylo počasí doslova jak na 

Sahaře, 7. srpna lilo na 

Šumavě jako z konve. To 

byla ta sobota, kdy prošly 

bleskové povodně 

Libereckem. Nutno říct, že 

účastníci obou rodeí se s tím 

vypořádali se ctí a některé 

výkony zaslouží velké 

uznání. Skladba disciplín 

byla po oba závody stejná, 

sportovní úroveň byla 

kvalitnější při prvním rodeu. 

To se sešlo několik 

výborných rodeových 

jezdců, protože v tomto 

termínu se nejelo žádné jiné 

konkurenční rodeo. 

Po dlouhé době musím 

vyzdvihnout úroveň lasařské 

disciplíny. Hned v prvním kole 

čítankovým pokusem zalasoval 

Radek Holub (0:03:71), a po 

něm krásným pokusem Jerry 

Ducamargo z Brazílie 

(0:04:49). Výborné výkony 

pokračovaly i ve druhém kole. 

R.Holub si opět skvělým 

pokusem (0:04:49) zajistil 

vítězství, J.Ducamargo druhé 

místo (0:05:77) a prosadil se i 

Vladimír Šedivý nejlepším 

časem dne (0:03:82) a také 

ţena, Silva Bartošová (0:05:27). 

To byl tedy fičák! 

Další úspěšnou disciplínou bylo 

Značkování-Calf Branding. 

Hned devět! dvojic zahnalo a 

označkovalo tele. Nejlepší byli 

Vladimír Šedivý a Jakub Strnad 

(0:27:13). Telata v Malenicích 

přeci jen nejsou tak divoká jako 

proţluklé hoslovické stádo. 

Soutěţím juniorů kraloval Dan 

Koutník hlavně díky 

rychlostkám. V těch se dařilo 

také Johaně Kučerové a Adéle 

Peckové. S dobytkem uţ to 

bylo horší. Ţádné dvojici se 

nepovedlo označkovat tele a 

v Team Penning uspěla jediná 

trojice: Lucie Pešicová, Lenka 

Roučková a Adéla Jelínková. 

Barely seniorů ovládl Alois 

Blaţek součtem časů z obou 

kol 0:37:36. Těsně druhý 

R.Holub dosáhl času 0:38:06 

a třetí skončil Mirek Fencl 

(0:38:59). 

Team Penning se povedl pěti 

trojicím. Nejúspěšnější byli 

Hála-Hálová-Stejskal 

(0:52:00). 

Pravé rodeo v úmorném vedru 

vrcholilo disciplínou Steer 

Wrestling. Ţádný z jezdců 

sice neuspěl v obou kolech, 

ale k vidění byly nádherné 

stylové pokusy. V dramatické 

bitvě gladiátorů zvítězil 

R.Holub (0:23:14), o fous 

druhý byl V.Šedivý (0:24:61) 

a třetí J.Ducamargo (0:30:03). 

Titul All Around Champion 

vybojoval v Malenické poušti 

Radek Holub úctyhodným 

ziskem 21 bodů. 

 

V blátě, chladu a trvalém 

dešti byla účast jezdců 

druhého rodea v Malenicích o 

hodně skromnější. 

Překvapením však byla 

poměrně hojná divácká účast. 

V aréně tentokrát pobíhalo 

smíšené stádo malenických 

telátek a hoslovických rafanů 

se silným stádovým pudem a 

skvělou kondicí. Na 

úspěšných pokusech to bylo 

hned znát. Dobytek vyhrál 

Značkováni-Calf Branding 

seniorů i juniorů a Kácení-

Steer Wrestling.  

Začneme tedy rychlostkama. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O největší překvapení dne se 

postarala Tereza Třeštíková 

(0:34:78), která v barelech 

porazila o jednu setinu vteřiny, 

jednoznačného favorita Aloise 

Blaţka. Moţná, ţe Lojzův 

hřebec není do nepohody. Třetí 

skončil vyrovnanými výkony 

z obou kol Mirek Fencl 

(0:35:39). 

Ani v juniorech neproběhlo vše 

podle předpokladů. Barely 

vyhrála Johana Kučerová 

(0:38:50) a favorit Dan 

Koutník skončil v poli 

poraţených. Vynahradil si to 

sice v Tyčích-Pole Bending 

suverénně nejrychlejším časem 

(0:25:26), ale J.Kučerová byla 

druhá (0:55:61). Rozhodovalo 

se v Team Penning, který 

vyhrála náhradním pokusem 

trojice Koutník-Kučerová-

Veselá a bylo jasné, ţe Danovi 

budou body z barelů chybět. 

Nejúspěšnějším juniorem se 

tedy překvapivě stala 

J.Kučerová. 

Team Penning seniorů měl 

dobrou úroveň a na vítězství 

tentokrát bylo potřeba zahnat 3 

telata. Podařilo se to teamu 

Urban-Veselý-Lisická ve  

výborném čase 1:17:00. Druhá 

trojice Hlaváček-Nováčková-

Šoltysová zahnala 2 telata 

(1:21:28), třetí místo brali 

Blaţek-Fencl-Třeštíková (2 

telata 1:21:53).  

Lasování-Calf Roping začalo 

zahřívacím prvním kolem, ve 

kterém bylo vidět pár 

nadějných pokusů (Alois 

Blaţek, Mirek Fencl), ale 

ţádný úspěšný. Ve druhém 

kole uţ se bojovalo naplno. 

Opět pár nadějných a 

smolných pokusů (Patrik 

Urban, Olda Zmeškal), neţ do 

arény vyrazil Jan Veselý a 

chytil za 0:12:61. Za chvilku 

ho krásným a šťastným 

pokusem napodobil Mirek 

Fencl (0:14:70). Byly to pro 

něj velmi důleţité body. 

Dramatickou a vyrovnanou 

bitvu o titul All Aroun 

Champion vybojoval 

nakonec M.Fencl (13 bodů), 

druhý J.Veselý získal o bod 

méně a na celkovém třetím 

místě skončila překvapivě 

domácí T.Třeštíková (10 

bodů).  

Poslední rodeo letošní se 

jede 18. září v Hoslovicích a 

je to zároveň vyvrcholení 

celé sezóny. Budou 

vyhlášeny výsledky Poháru 

Dyka Krchova juniorů, vítěz 

Poháru WI-CZ(II. divize) a 

nakonec i Mistr ČR v rodeu 

(I. divize). Nenechte si ujít 

nádhernou atraktivní 

podívanou orámovanou 

krásnou šumavskou 

přírodou. 

(mim) 

 

 

 (milma) 

 



 

 
 

Oslavy 10. výročí  

Pony Expressu v Polsku. 

4.9.2010 se zástupci českého 

Pony Expressu zúčastnili 

oslav 10. výročí PE v Polsku, 

které se konaly v Nowem 

Dwore na Koning Western 

ranči. Program začal oficiálně 

v 15 hodin ukázkami 

dovedností westernových 

jezdců. Po vlajkové 

kavalkádě, kde polští jezdci 

představili vlajky všech států, 

kterými projíţdí Pony 

Express, bylo slavnostní 

dekorování sheriffů a hostů 

10. výročí Pony Expressu. 

Pohár 10. výročí PE v Polsku 

převzal za českou republiku 

sheriff Václav Michalička. 

Pohár bude putovat po 

jednotlivých rozpravách a 

nakonec bude umístěn v 

muzeu Pony Expressu. 

Bohatý program, kde 

vystoupily soubory 

maţoretek, japonských 

bojovníků, historického 

šermu, pěvecká sdruţení atd., 

končil večerní diskotékou.  

Polská trasa má v současnosti 

560 km a končí v Poznani. Do 

budoucna je plánováno 

protaţení trasy aţ k 

Baltickému moři. 

 

Lidka Tošovská 

 

 

Oslavy 10. let Pony Expressu v Polsku. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZECH AMERICAN CIVIL WAR   ASSOCIATION   

&   

BULLET CORRAL    WESTERNERS  INTERNATIONAL – CZ 

 

 

 

 

Vás srdečně zvou na 8. ročník střeleckého klání 

“MAJKLŮV  MEMORIAL” 

 
Akce se koná na paměť našeho nezapomenutelného kamaráda Majkla a zároveň i 

dalších našich členů a přátel, kteří již odešli do nebeského regimentu. 

Akce bude probíhat na střelnici Karla Mareše ve Velvarech v sobotu 9. 10. 2009.  

Příjezd na střelnici nejlépe v pátek 8. 10. 2009 odpoledne, kdy započne registrace, 

která končí v sobotu v 8:15h.                            

Zahájení střeleb je v 8:30h. Na programu také večerní střelba za tmy.  

Po dobu soutěže platí pro střelce prohibice! 

Kategorie: perkusní revolver, perkusní puška předovka, perkusní puška zadovka, 

křesadlová puška předovka. Nabíjení libovolné (doporučujeme papírové polopatrony). 

Mimo revolverů není dovolené přímé nabíjení z prachovnic, ale přes odměrku. Mířidla 

klasická, ne s přibližovací optikou. Povinná ochrana zraku! 

Počet ran maximálně 50 ks včetně rezervy a odmaštění. 

Startovné činí 200 Kč/kategorie, každá další 100 Kč/kat. Výše startovného není z vaší 

strany omezena, naopak počítáme s tím, že zaplatíte více, protože po odečtení 

nákladů poputuje výtěžek na kliniku pro transplantaci kostní dřeně. 

Pro každou kategorii bude připraven malovaný terč. Střílí všichni střelci dané 

kategorie. 

Ti, kteří chtějí podpořit tuto akci, ale nestřílejí, se mohou věnovat nácviku drilu, či jiné 

bohulibé činnosti. 

DOBOVÉ ČI ASPOŇ STYLOVÉ OBLEČENÍ NUTNÉ!  

Kempování ve vlastních stanech v areálu střelnice s otevřeným ohništěm. K dispozici je 

též klubovna s kantýnou (něco k snědku, gril, pivo limo) a skvělým sociálním 

zázemím.  

V nouzi lze zde i přespat, ale nespoléhat na to. Parkoviště je též v areálu. 

Další informace získáte zde: Pavel “Bombajs” Válek mob. 603 443 464  

či e-mail: Bombajs@cacwa.cz 

 

                                                                            

mailto:Bombajs@cacwa.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé akce WI-CZ 
Mohlo by se zdát, ţe všechna činnost v rámci WI-CZ se točí jen kolem koní, coţ je do 

jisté míry nepopiratelná pravda. Je to tím, ţe koňáci o své činnosti nelení informovat. 

Pravda ale je i to, ţe činnost naší organizace je mnohem pestřejší a v uplynulém 

období proběhla celá řada akcí, které byli zajímavé jak svým obsahem, účastí i 

atmosférou. Místo textu jen pár ilustračních obrázků.  

 

 

 

 

 

Zlatý šíp 2010 

 

 

 

 

Setkání přátel divočiny 

na BC 2010 

Skotské skotačení 

na BC 

 

 

 

 

Setkání LH - Malešov 

Letní  

Rendezvous  
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Kařel v akci  

FRENCH AND INDIAN WAR  

 

 

 

 

 

Saloon Beaver City 

 

 

 

 

 

Rodeo Radotín 2010 

 

 

 

 

Pony Express 2010 

 

 

 

 

 

MČR – Bullet Corral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna programu 
vyhrazena!!! 

 

 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ   AAKKCCII   WWII--CCZZ     

AA  JJEEHHOO   CCOORRRRAALLŮŮ   

8.-10. října 2010   
Majklův memoriál  
(BC + CACWA) 
střelnice Velvary 
Westernové klání ve střelbě 
z perkusních a křesadlových 
zbraní.  
Kontakt: Pavel (Bombajs) Válek,  
Radimovická 1417/10, 149 00 
Praha 4, tel: 603 443 464 
e-mail: bombajs@cacwa.cz  

 
16.-17. října 2010 
Dřevorubecké závody na 
Beaver City. 
Beaver City – Strážek (WCC) 
Velice oblíbená soutěž, která 
prověří vaši zdatnost při práci nejen 
se sekerou a pilou. 
Kontakt/informace: WCC; Alík – 
Alena Adamíková, Beaver City č. p. 
234, 592 53 Strážek; Tel.:mobil: 
604672642;  
e-mail: western.city@westerners.cz 
  

 
23. říjen 2010 od 14hod. 
Valná hromada  
Rodeo Corralu 
Volyně – hospoda Na Nové 
Bližší informace u sheriffa RC.  
 

1.-3. listopad 2010 
French & Indian War 
Reenactment (Bitva) 
Místo bude upřesněno.  
(TC – vojenská sekce) 
Bitva z doby Francouzko- 
Indiánských válek v Americe. 
Nutno si vyžádat propozice u 
pořadatele. Kontakt/informace: 
Pavel (Flegma) Svoboda, 
Pionýrů 208, 29001 Poděbrady, 
 tel.: 739029525.  
E-mail: flegma@cacwa.cz  
 

 
6. listopad 2010 
Rozprava Moravských větví 
Pony Express Corralu 
Bližší info u sheriffa a předáků. 

 
6. listopad 2010        
XXXI. Valná hromada Trappers´ 
Corralu pro členy corralu a jejich 

hosty. 
Beaver City – Strážek. 
Kontakt/informace: Josef (Joe) 
Moravec, Veleslavínská č.p. 42, 16200 
Praha 6. Tel. 606366529, e-mail: 
trappers@westerners.cz  
 

 
6. listopad 2010        
Valná hromada Western City 
Corralu pro členy corralu a jejich 

hosty. 
Beaver City – Strážek. 
Kontakt/informace: WCC;  
Alík – Alena Adamíková,  
Beaver City č. p. 234,  
592 53 Strážek;  
Tel. mobil: 604672642; e-mail: 
western.city@westerners.cz  

 
6. listopad 2010 
Halloween na Beaver City 
Beaver City – Strážek  
Tradiční duchařská oslava s country 
bálem.  
Kontakt/informace: WCC;  
Alík – Alena Adamíková,  
Beaver City č. p. 234,  
592 53 Strážek;  
Tel. mobil: 604672642; e-mail: 
western.city@westerners.cz  
 

Opět Malešov 

mailto:bombajs@cacwa.cz
mailto:western.city@westerners.cz
mailto:flegma@cacwa.cz
mailto:trappers@westerners.cz
mailto:western.city@westerners.cz
mailto:western.city@westerners.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RRAADDAA  WWEESSTTEERRNNEERRSS  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCZZ  oo..  ss.. 

Sídlo: Veleslavínská č.p.42 

162 00 Praha 616 

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 & Sheriff 

Trappers´Corralu: 

Josef (Joe) Moravec 

Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,  

Tel.: mobil 606366529 

e-mail: vicepresident@westerners.cz; 

trappers@westerners.cz , http://tc.westerners.cz  

 

Secretary WI-CZ:  

do odvolání náplní této funkce je pověřen 

President WI-CZ! 

Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář) :  

Jelena Becová  

Všestary 13, 251 63 Strančice,  

Tel.: mobil 731474041, 

 e-mail: treasurer@westerners.cz  

Sheriff Pony Expressu: Václav Michalíka 

Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice, Tel.: 

mobil 606646123, 

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 Stráţek,  

Tel.: mobil 604672642  

e-mail: western.city@westerners.cz, 

http://wcc.westerners.cz  

Sheriff Rodeo Corralu: Aleš Chládek 

Liliová 14, 110 00 Praha 1 Staré Město,   

Tel.: mobil 723248305,  

e-mail: rodeo@westerners.cz , 

http://rc.westerners.cz   

Sheriff Bullet Corralu:  

Stanislav (Jizva) Baláž 

Dukelská 38, 692 01 Mikulov  

Tel.: mobil 608 709 878,  

 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:  

Lenka Haberlová 

 Yugoslávských partyzánů 17/1080,  

160 00 Praha 6, Tel.: mobil 603520176,  

e-mail: rev.kom@westerners.cz  

Úplný kalendář akcí 
na celý rok najdete na 

webu! 

Navštivte stránky  
WI-CZ 

www.westerners.cz  

 
6. listopad 2010        
Valná hromada Bullet 
Corralu pro členy corralu a jejich 

hosty 

kulturní dům Dobroutov u 
Jihlavy 
Kontakt: Miroslav Oupor, Jana 
Štursy 31, České Budějovice 370 
10, tel:603 443 830,  
e-mail :  bullet@westerners.cz  

  
6. listopad 2010  
Countrybál Bullet Coralu 
kulturní dům Dobroutov  
u Jihlavy  
kontakt: Miroslav Oupor, Jana 
Štursy 31, České Budějovice 
370 10, tel: 603 443 830, 
e-mail: bullet@westerners.cz  
 

 
13. listopad 2010 
Rada EPEA 
Sebni  
 
5. prosince 2010  
Střelba na krocana   
(TC – Riziko)  
střelnice SSK Třebeš 
v Mlejnku - Hradec Králové 
Kontakt:  Valčíkova 328, 530 09 
Pardubice, tel: 603 790 681,  
e-mail: peggy@wo.cz  
 

27. prosince 2010 – 2. ledna 
2011 
Oslava Vánoc a Nového roku na 
Beaver City. 
Beaver City – Strážek. (WCC) 
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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Informační čtvrtletník 

Členská publikace zdarma! 

Vydává  Westerners International – CZ o. s. 

Redakce – Rada WI-CZ  

Veleslavínská č. p. 42 

162 00 Praha 616 

Telefon: 

Moravec 606 366 529 

Mach 606 459 153 

Fax: 272 760 339 
E-mail: wi@westerners.cz  

Uzávěrka příštího čísla 

15. listopadu 2010 

Vyjde do 15. prosince 2010 

Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2011, vyjde do 15. 3. 2011 

 
Vše 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 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! 

Omluva redakce! 

 
 

Omlouváme se za pozdní vydání PREXu. 

Důvodem byly technické a organizační věci. 

Konkrétně díky výměně oken jsem byl 3 týdny bez 

přístupu na počítač, kde byly veškeré podklady pro 

PREX. Následně jsem byl vyslán na povinné školení 

mimo bydliště, tak ţe prostě nebyl čas na tom makat. 

  

 Mimochodem, ono se to nezdá, ale je to 

docela fuška Vám ten PREX udělat. Naschvál jsem si 

to stopoval a jen na tomto čísle jsem strávil 14 hodin 

čistého času.  

 

 Za redakci PREXu 

 

Joe M. 
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