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Ahoj Westerners…
poklidné vody naší činnosti nečekaně rozvířila
důležitá událost. Rada WI-CZ obdržela žádost o
přijetí nového corralu! No, on tak úplně nový
není, spíše staronový. Wells Fargo Corral (WFC)
už v našich řadách měl svoje místo, i když jen
nakrátko. No a teď se vrací pod naše křídla. Rada
WI-CZ corral přijala na svém zasedání 15. 10.
2016. Teď probíhá další fáze. To znamená volba
vedení WFC a předložení podkladů pro registraci
u rejstříkového soudu. Mluvčím WFC je Jindřich
Bílek, kterého určitě nemusím představovat. Jeho
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zásluhy o vznik a jízdu Pony Expressu v jeho
začátcích jsou většině členů známé. Náplní
činnosti WFC nebude, jak by se mohlo zdát,
provozování dostavníkové pošty. Corral se chce
zaměřit obecně na westernové akce všeho druhu.
Jeho první akcí má být propojení koňskou poštou
z Česka do Austrálie!!! Tato megaakce se má
uskutečnit na oslavu 100 let vzniku
Československa (1918 – 2018). Hlavní
organizátor Jindřich Bílek bude akci pořádat jako
oficiální zástupce WI v USA pro střední a
východní Evropu a na jejím konci má být vznik
nového corralu WI v Austrálii. Ke spolupráci už
vyzval vedení Pony Express Corralu a také
některé aktivní jezdce Pony Expressu. Jízda
nebude kolidovat s oficiálním termínem jízdy
Pony Expressu. Uvidíme, jak se to podaří.
Necháme se překvapit.
Rejstříkový soud si dává načas s registrací změn
WI-CZ a corralů. Všechny potřebné podklady
má od září letošního roku, ale nic se zatím
nezměnilo. Proběhlo z mé strany několik urgencí
a odpověď je stále stejná: „Referent je velmi
zaneprázdněn a nestíhá“. Nicméně míč je na
straně soudu. My jsme všechny požadavky
splnili. Snad to nebude mít negativní vliv na naší
činnost. To by bylo povyku, kdybychom
nesplnili termín daný státem my! Snad to stihnou
do konce roku.
Shromáždění vyslanců proběhne 11. února 2017
v restauraci U Milotů ve Strančicích a
Cowpackův Country bál ve stejný den večer
v místní sokolovně. Zvadla, jsou v tomto vydání
PREXu a podrobnosti budou včas na webu WICZ. Žádám sheriffy corralů, aby pečlivě vybrali
vyslance, abychom byli usnášení schopni a
nemuseli svolávat náhradní shromáždění. Klíč
pro vyslance dostanou sheriffové včas. Na
Country bále předáme po delší době Ceny Old
Joe a bude to završení oslav 25 let trvání
Westerners International-CZ. Jednám o slevu na
vstupném pro členy. Ale pozor! Jen s platnou
průkazkou na rok 2017 (žlutá barva).
Přeji všem členům i našim přátelům krásné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí a elánu
do nového roku.

Milan Mach
President WI-CZ

Rada WI-CZ svolává

Shromáždění vyslanců
termín – 11. února 2017
čas od 16:00 do 18:00 hodin
místo konání – restaurace U Milotů
Strančice (naproti nádraží)
PROGRAM
Zahájení a kontrola účasti
Volba komisí – návrhová, mandátová,
zapisovatel, ověřovatel
Kontrola úkolů a Usnesení SV WI-CZ 2016
Zpráva o činnosti Rady WI-CZ za rok 2016
Zpráva o hospodaření Rady WI-CZ za rok
2016
Zpráva kontrolní komise za rok 2016
Diskuse
Usnesení SV WI-CZ
Závěr

za Radu WI-CZ,
Milan Mach, president WI-CZ


Halloween na Beaver City

Tandem

Zlatý šíp Beaver City – Radost z pohybu

Halloween na Beaver City...klasika... :-) V
pátek má vždy WCC členskou schůzi, my
ostatní seznamovací večírek. V sobotu vstanu
nejdřív před polednem :-) pak oběd, pak má
Trappers Corral členskou schůzi cca do 1617h, pak jdu předělat dýni na halloweenskou
hlavu, pak se jdeme převléci do strašidelných
převleků a masek.

Letos velmi pěkná účast (i na VH TC), opět
moc hezké masky, např. skupina mrtvých
zpěváků/ček se mi velmi líbila. Naše
"pražská partička" šla za všelijaké strašáky a
mrtvé nevěsty. Rozhodně víkend kdy se
člověk nenudí 

Víkend 15.10. proběhla další, velmi pěkná
lukostřelecká akce na Beaver City. Motto
závodu bylo "radost z pohybu". Takže celá
sobota střílení na terče vlající, koulející,
létající, jezdící, kývající se, točící se a
podobné taškařice z dílny Carlose.

Myslím že se všichni pobavili. Už teď se
těším na příští ročník vše v pohybu 

Tandem


Brigády Fort Beaver

Ani nevím, jestli sem dával letos nějaký
příspěvek z brigády na Fort Beaveru. Takže
bych sem chtěl vnutit alespoň pár obrázků z
té poslední zářijové, která se uskutečnila 22. 25. 9. Letos byly pro členy TC tři oficiální.
Bohužel tenhle víkend byl pro TC letos
poslední pracovní, není čas a ani počasí už.
Další pracovní víkend je až 14. -17. 4. 2017.
Jsem moc rád a chtěl bych alespoň takto
poděkovat všem členům TC. Velký dík patří
také BC - Carlosovi s Alíkem za to že hodí
vše za hlavu a velmi pomáhají, i když mají
své práce až nad hlavu. V neposlední řadě
všem známým a kamarádům co přijedou
pomoct i když nejsou nijak zainteresovaní ve
FB ani v BC... Poděkování patří i TC za
finanční podporu :-).

Tentokrát byla účast opět velmi pěkná a tím
pádem se i velký kus práce zas udělal, bylo
krásný počasí, dobrá nálada, za mne velká
spokojenost, děkuji moc všem 

Tandem
Canada

Většina vánoční zvyků ve Spojených státech byla přijita od
přistěhovalců ze Spojeného království. Proto jsou základy
britské tabule také ve Spojených státech amerických: pečený
krocan (nebo jiná drůbež), hovězí maso, šunka, maso nebo
vepřové maso s nádivkou (nebo "oblékáním“), pečená kořenová
zelenina, růžičková kapusta a bramborová kaše jsou společné.
Mezi společné deserty patří dýňový koláč, vánoční pudink nebo
maličkosti, marcipán, pfeffernusse (pepřový ořech), cukroví,
ovocný koláč, jablkový závin, koláč Gooseberry, mrkvový dort
a biskupský chlebíček. Na jihu US je to kokosový dort,
ořechový koláč a sladké brambory jako koláč, které jsou také
společné s Brity.
Hlavně se domácí jídlo pohybuje podle vkusu hostitele, ale
může to být šunka, rostbíf, nebo husa místo krocana, zejména
proto, že krocan je základ na večeři pro jiný americký svátek
Den díkůvzdání v listopadu, asi o jeden měsíc dříve.
Regionální jídla nabízejí neuvěřitelnou rozmanitost. Stát
Virginia má ústřice, šunkový koláč a nadýchané sušenky, což je
velmi anglické, a pochází to ze 17. století od zakladatelů. Horní
Midwest
(Středozápad) používá
jídlo
z
převážně
skandinávského prostředí jako lutefisk (sušená treska) a
kašovitý tuřín nebo jen tuřín. V některých venkovských
oblastech, se podává maso, jako je los, vačice nebo křepelka a
může být ozdobou stolu, často s připravenými recepty, které
jsou velmi staré: je velmi pravděpodobné, že podobné
potraviny zdobily stoly prvních amerických osadníků na jejich
prvních Vánocích.
Vánoční večeře ve Spojeném království je obvykle v
odpoledních hodinách 25. prosince. (Zajímavostí je, proč je u
nás prvořadá večeře 24. prosince. Důvod je jednoduchý. Až do
19. století totiž den nezačínal jako dnes půlnocí, ale v momentě
setmění. Čili po západu slunce 24. už po staru bylo vlastně 25.!
Je docela zajímavé, že zatím co ostatní národy se přizpůsobili
novému měření dne, u Vánoc Češi zarputile, a asi aniž by si to
dnes uvědomovali, u starého tradičního pojetí měření dne.)
Večeře se obvykle skládá z pečeného krocana (ačkoli ostatní
drůbež, jako husa, kuře, kachna, kapoun nebo bažant jsou
alternativy), někdy s hovězí pečení nebo šunkou, nebo v menší
míře, vepřové. Podáváme s nádivkou, omáčkou a někdy z
mletého masa; prasata opékaná; s brusinkovou omáčkou nebo
želé z červeného rybízu; chléb s omáčkou; pečené brambory
(někdy též vařené nebo šťouchané), zelenina (obvykle vařená
nebo dušená), zejména růžičková kapusta, pastiňák a mrkev, s
dezertem z vánočního pudinku (nebo švestkový pudink), někdy
biskupský chlebíček nebo drobnost jako je s brandy s máslem
anebo se smetanou.
Zpočátku, v středověké Anglii byl hlavní chod páv, nebo kanec,
kanec obvykle jako doplněk. Krocan se objevil na stolech
vánoční v Anglii v 16. století a traduje se populární příběh o
králi Henrym VIII, což byl první anglický monarcha a ten právě
chtěl mít krocana na Vánoce. Tradice krůty na Vánoce se rychle
rozšířila po celé Anglii během 17. století. Před tím se obyčejně
podávala husa, která zůstala jako převládající pečeně až do
viktoriánské éry. (Bylo docela běžné, že dělnické rodiny šetřili
až rok na husu před tímto svátkem). Slavná vánoční scéna
štědrovečerní večeře se objeví u Dickense " A Christmas Carol
(1843), kde Scrooge posílá Bob Cratchitt velkého krocana. K
britské vánoční večeři je samozřejmostí vánoční pudink, který
se datuje od středověké Anglie. Maličkosti jako je biskupský
chlebíček a vánočka jsou také populární.
Z Amerických historických magazínů přeložil a doplnil Frank Nykl.


KALENDÁŘ AKCI WI-CZ
A JEHO CORRALŮ

Rok 2016!

28. – 30. července 2017
Rendezvous WI - CZ, z. s.
Beaver City - Strážek
Rýžovaní zlata, Hod nožem, Střelba
z luku, Dostih na . BC mile a jiná
překvapeni...
Ve večerních sobotních hodinách bal
WI - CZ, z. s.
s bohatou tombolou!!!

Změna programu
vyhrazena!!!




25. 11. Soutěže Zlatý šíp BC
21. 7. – 8. 8. Beaver City 1876
4. 11. Halloween na BC
Setkání westernových
městeček

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

Akce Rodeo Corralu:
Termíny rodeí 2016

11. únor 2017, 16,00h.
Shromáždění vyslanců
WI - CZ, z. s.
Restaurace U Milotů – Strančice
(naproti nádraží)

11. únor 2017
Sokolovna Strančice
Cowpackův Country Bál a
Shromáždění vyslanců WI-CZ
v hospodě U Milotů Strančice

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

Zatím je vše ve stádiu plánování.
Více příště!

11. únor 2017, 19,00h.
Sokolovna Strančice
Cowpackův Country Bál
(naproti nádraží)
Tradiční bál s bohatým programem.
Více viz pozvánka!

10. – 12. březen 2017
Kinematograf (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Promítání dobových věcí
s přednáškou a kurzem na výrobu
dobových a stylových věcí pro
všechny vyznavače LH. Letos
zaměření na táborové vybavení.

Akce
Trappers´ Corralu:
Info – kontakt:
Sheriff Zbyněk „Tandem“ Skořepa,
Španielova 1268/3, 160 00 Praha 6 Řepy, Tel.: mobil: 731 477 065
e-mail: trappers@westerners.cz

Akce Trappers´Corralu se letos,
rok 2017 často spojují s akcemi
WCC /proto informace také viz
akce WCC.
Jedná se zejména o:

11. 3. Kinematograf

1. 4.; 7. 5.; 29. 7.; 2. 9.; 7. 10. a

31. březen – 2. duben 2017
Zlatý šíp BC – terčovka, 1. kolo
roční soutěže v lukostřelbě
(WCC & TC)


Beaver City – Strážek
Již tradiční soutěž v lukostřelbě

(s možností až do 9. 7. 2017)
Velké letní RENDEZVOUS
Trappers´Corralu WI-CZ
+ 3. kolo roční soutěže v
lukostřelbě
U obce Křemže v jižních
Čechách
Tradiční stylové táboření
s tradičním programem.

14. - 17. duben 2017 - velikonoce
Brigáda TC na Fort Beaveru
Beaver City – Strážek
Práce a zase práce 

28. červenec – 6. srpen 2017
Táboření na Fort Beaveru (TC)
Tradiční táboření spojené
s akcemi BC a WI-CZ.

5. - 8. květen 2017
10. Setkání přátel divočiny
+ 2. kolo roční soutěže
v lukostřelbě (WCC & TC)
Akce pro westmany, trappery a
trampy.

26. - 28. květen 2017
Brigáda TC na Fort Beaveru
Beaver City – Strážek
Práce a zase práce 

30. červen – 6. červenec 2017

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

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.
10. – 12. březen 2017
Kinematograf (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Promítání dobových věcí
s přednáškou a kurzem na výrobu
dobových a stylových věcí pro
všechny vyznavače LH. Letos
zaměření na táborové vybavení.

Další akce zveřejníme po dodání
potřebných informací a budeme
dále kalendář rozšiřovat.

Akce
Western City Corralu:

31. březen – 2. duben 2017
Zlatý šíp BC – terčovka, 1. kolo
roční soutěže v lukostřelbě
(WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Již tradiční soutěž v lukostřelbě

Kontakt:
Western City Corral WI-CZ
p. s.
Alena „Alík“ Adamíková
(Sheriff Corral)
Tel.: +420 604 672 642

5. - 8. květen 2017
10. Setkání přátel divočiny
+ 2. kolo roční soutěže
v lukostřelbě (WCC & TC)
Akce pro westmany, trappery a


trampy.
21. července až 6. srpna 2017
Beaver City v roce 1877
28. dobové setkání všech
westerners v Beaver City.
Historický oděv je nutnou podmínkou
vstupu do města Beaver City.
Ubytování vlastní, občerstvení
zajištěno. Pro velmi nouzové případy
je otevřena i půjčovna oděvů. V
rámci tohoto čtrnáctidenního setkání
vás čeká spousta zajímavých
soutěží a workshopů.

28. až 30. července 2017
Rendezvous WI - CZ, z. s.
Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba
z luku, Dostih na ¼ BC míle a jiná
překvapení...
Ve večerních sobotních hodinách bál
WI-CZ, z.s. s bohatou tombolou!!!

1. srpna 2017
„O nejlepšího střelce Beaver
City“
Dlouhé, krátké i nejkratší zbraněkřesadlové, perkusní i nábojové
Společný odjezd střelců na střelnici
v 10.00 hodin z Beaveru City

Kontakt – info: Pony Express Corral
WI-CZ, p.s.
Sídlo: Muzeum Městyse Suchdol

nad Odrou
Komenská ulice 230,
74201 Suchdol nad Odrou;
Sheriff: Michalička Václav,
Leoše Janáčka 1011,
410 02 Lovosice
Tel.: +420 721 467 404
E-mail: mvaclav@seznam.cz
E-mail: pony.express@westerners.cz

Zatím je jízda ve stádiu plánování.
Více příště!

Rada Trappers´Corralu, p. s.Westerners International-CZ, z. s.
zve členy TC, všechny přátelé a příznivce našeho hobby a spolku na

Velké letní Rendezvous 30. 6. – 8. 7. 2017 u městyse Křemže
Městys Křemže se nachází v okrese Český Krumlov, kraj Jihočeský. Leží na úpatí hory Kleť uprostřed Blanského lesa.
http://wwww.kremze.cz
Tradiční letní táborové setkání členů Trappers´Corralu a přátel ve stylu dobývání západu a doby kolonií severní Ameriky. Přijeďte si
zatábořit, setkat s přáteli, zasoutěžit, možná i zastřílet, zatancovat, zazpívat, nakoupit a prodat a třeba i popít. Možnost výletů do
okolí.
Oficiální začátek táboření je stanoven na sobotu 2. 7. ve 13 h. Nedílnou součástí akce budou tradiční soutěže v hodu nožem a tomahawkem,
křesání, hod kládou apod., to vše o zajímavé ceny. Nepochybně proběhne i soutěž v lukostřelbě. V neděli 2. 7. jsme pro vás domluvili střelby
na střelnici ve Chvalšinách od 11 h. Ve středu 5. 7. bude „návštěvní den“, kdyby nějaké civilisty zajímalo, co děláme za hobby. Případné další
aktivity dořešíme na místě.
Stylová výzbroj a výstroj dle zaměření hobby je samozřejmou podmínkou pro účast! (Krom určených návštěvních dnů)
Bližší informace, sheriff Corralu: Tandem – Zbyněk Skořepa, tel.: 731 477 065, e-mail: trappers@westerners.cz
Kontakt na „Booschwaye tábora“: Pítrs – Oldřich Petrášek, Tržní 504, 384 11 Netolice, tel: 602 932 229, e-mail: o.pitrs@seznam.cz





RADA WESTERNERS INTERNATIONAL CZ Z. s.
Sídlo: Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5.
IČ: 000501379, Bankovní kontakt Poštovní spořitelna Praha, č. ú.: 151486749/0300
President WI-CZ: Milan Mach
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, Tel.: mobil 606459153, e-mail: wi@westerners.cz, http://www.westerners.cz
Vicepresident WI-CZ: Eva Veselá
Žloukovice 60, 267 05 pošta Nižbor, Tel.: mobil: 777 583 864, e-mail: vicepresident@westerners.cz
Secretary WI-CZ: do odvolání náplní této funkce je pověřen President WI-CZ!
Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář): Martina Hampejsová
Čestice 181, PSČ 387 19, Tel.: mobil 723 416 254, e-mail: martina.hampejsova@email.cz

Sheriff Pony Expressu: Václav Michalička, http://xpc.westerners.cz
Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice, Tel.: mobil 721 467 404, e-mail: pony.express@westerners.cz ,

Sheriff Trappers´Corralu: Zbyněk „Tandem“ Skořepa, http://tc.westernes.cz
Španielova 1268/3, 160 00 Praha 6 - Řepy, Tel.: mobil: 731 477 065, e-mail: trappers@westerners.cz

Sheriff Western City Corralu: Alena (Alík) Adamíková, http://wcc.westerners.cz
Beaver City č. p. 234, 592 53 Strážek, Tel.: mobil 604672642, e-mail: western.city@westerners.cz,

Sheriff Rodeo Corralu: Martina Hampejsová, http://rc.westerners.cz
Tel.: mobil: 723 416 254, Sídlo RC: Čestice 181, PSČ 387 19, e-mail: sheriff@ceskerodeo.cz,

Sheriff Bullet Corralu: Miroslav „Hurikán“ Oupor, http://bc.westerners.cz
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.
Šéfredaktor Prerie Expressu: Josef „Joe“ Moravec, Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,
Tel.: mobil: 606 366 529, e-mail: moravec.vn@gmail.com
Revizní komise WI-CZ:
Předseda - Michal Struk; Tel.: mobil: 607 759 207; strukmichal@seznam.cz; rev.kom@westerners.cz
Členové RK:

Václav „Icek“ Čáp; Tel.: mobil: 606 636 146; e- mail: icek@seznam.cz ;
Jan Veselý; Tel.: mobil: 728 175 263, e-mail: jan.april2@seznam.cz



od založení organizace

Nejstarší western shop
v ČR!
Úplný kalendář akcí na celý rok najdete
na webu!
Navštivte NOVÉ

Na Zmrzlíku 7
170 00 Praha 7 – Zadní Kopanina
e-mail: pinto@mbox.cz
Tel.: 224 810 634, fax: 238 843 142
Sleva pro členy WI-CZ!

webové stránky WI-CZ
www.westerners.cz

Uzávěrka příštího čísla
15. února 2017
Vyjde do 15. března 2017
Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2017,
vyjde do 15. 6. 2017

Informační čtvrtletník
Členská publikace zdarma!
Vydává Westerners International – CZ z. s.
Šéfredaktor: Josef „Joe“ Moravec
Nad stanicí 18
162 00 Praha 616
Telefon: Moravec 606 366 529
E-mail: moravec.vn@gmail.com

