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V tomto Čísle najdete

Ahoj Westerners…
minule jsem pochválil přístup členů Rady
k problematice stanov. Dnes musím konstatovat, že to
byla chvála předčasná. Harmonogram, který Rada
odsouhlasila, splnily jen dva corraly – Bullet a Western
City. Ostatní se na to vykašlaly. Znamená to, že nejsou
shromážděné podklady pro změnu stanov a navíc se
blíží další termín, kdy měly být změny zapracovány.
Komise pro úpravu stanov tedy nemůže pracovat.
Svolám Radu v nejbližším termínu, abychom se
domluvili, jak budeme situaci řešit. Rendezvous už asi
na delší čas přišlo o atraktivní soutěž, a to Dostih na ¼
Beaver City míle. Jezdkyně a jezdci dávají přednost
komerčním akcím a dostih pro zábavu a prestiž je až na

Ahoj Westerners
Western na Boot Hill

1-2
3-4

Rendezvous TC 2018

4

Beaver City 2018

5

Zlatý šíp -lovecká

6

Kalendář akcí WI-CZ a jeho Corralů
Adresář Rady WI-CZ
Inzerce

6–8
9
10

PRÉRIE EXPRESS

2.

druhém místě. Ani krásná cena už neláká. Nicméně o
důkazy, že Rendezvous žije, nebyla letos nouze.
Největší překvapení přichystala redakce „Špinavá
kolena a col.“ Obnovila totiž dávnou tradici ve
vydávání deníku. Nový název – Beaver Times, nová
image, ale zdařilý pokus o původní sloh a hlavně
humornou nadsázku. Nevím, kdo za tímto počinem
stojí, ale klobouk dolů. To fakt potěšilo! A další důkaz.
Našel se, nebojím se slova hrdina, který ve vedru
panujícím ve Wyomingu, doslova oprášil Chuck
Wagon a jal se připravovat proslavené kovbojské
fazole. Za krátko měl tolik objednávek, že by mohl
vařit až do neděle. Bohužel nevydržela to jeho tělesná
schránka a k večeru se vyčerpáním málem zhroutil. Jak
jsem napsal – hrdina!

Zajímavá a pestrá byla prezentace Pony Express
Corralu (foto v Prexu), díky hlavnímu pošťákovi Pony
Expressu Petrovi Kovbojovi Koukalovi. V nabídce
kromě pohlednic, byly trička, čepice, samolepky apod.
Pěkný nápad a byl o to zájem.

Soutěžilo se ve všech tradičních disciplínách. Tady je
výčet vítězů: hod nožem: Hugo (25 b.), hod
tomahavkem: Carlos (30 b.), lukostřelba: Káča!!! (42
b.), rýžování zlata: Metud, nejlepší junior: Vojta. Jak
jsem si spočítal, kdyby se vyhlašoval nejlepší vrhač ze
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tří disciplín, tak by to vyhrál Hugo (79 b.) před
Sidem (77 b.) a Martou (75 b.). Zajímavé!
Vítězové si mohli vybrat ceny ve Store u Carlose
do hodnoty 300,- Kč. A ještě jedno překvapení na
závěr. Pamětníci si vzpomenou, že trapeři stávali
v saloonu vždy PŘED barovým pultem. Jak se
časy mění, svědčí skutečnost, že letos se objevili i
ZA barovým pultem. Všichni si zvykáme na
změny, ale je dobře, že některé tradice se opět
vrací. Ať žije Rendezvous 2019!
V sobotu 1. září se konalo v Kozohlodech u
Čáslavi předposlední letošní rodeo. Pohár All
Around Chapmpiona získal Přemek Řeháček.
Nejlepším juniorem se stala Denis Jandová.

To poslední rodeo bude 22. září v Hoslovicích a
bude to napínavé drama až do konce. Průběžné
pořadí před Hoslovicemi je následující: O mistra
ČR v rodeu: Adéla Nováčková (57 b.), Přemek
Řeháček (48 b.), Jan Veselý (44 b.). Tady by si to
měla Adéla pohlídat a s největší pravděpodobností
obhájí titul. O Pohár WI-CZ v rychlostních
disciplínách: Martina Vrublová (56 b.), Kristýna
Matějková (46 b.), Petra Hesová (40 b.). Také
tady, pokud se nestane nic neobvyklého, tak je asi
rozhodnuto. Martina Pohár ještě nevyhrála, tak by
jí určitě slušel. Junioři bojují o dva poháry Dyka
Krchova. V dobytkářských disciplínách vede
Denisa Jandová (69 b.) a Natálie Nováčková se
stejným počtem bodů. Tady to bude na krev!
V rychlostkách je průběžné pořadí: Eliška
Roučová (75 b.), Denisa Jandová (56 b.), Marcela
Petrášová (45 b.). Tady už je asi také rozhodnuto.
Hoslovice to jistí!
Nakonec opět trochu historie. Letos 6. listopadu,
uplyne 150 let od podpisu první mírové dohody
mezi americkou vládou a kmenem Siouxů. Stalo se
tak v pevnosti Fort Laramie a za vládu smlouvu
podepsal William T. Sherman, za Siouxy náčelník
Rudý oblak.

Milan Mach, President WI-CZ
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WESTERN NA BOOT HILL,
z pohledu jednoho buleťáka.
Důležitou akcí WI-CZ a nejvýznamnější
akcí Bullet Corralu je bezesporu každoroční
Mistrovství republiky a Velká cena WI-CZ ve
střelbě ze zbraní divokého západu a dobývání
Ameriky. O jaké zbraně se jedná, to asi každý ví,
ale pro jistotu zopakuji, že jde jak o zbraně
nábojové, tak i perkusní a křesadlové. Já jsem se
akce zúčastnil již po několikáté, tentokráte jako
aktivní člen Bullet Corralu a opět konstatuji, že je
to akce vydařená. Podle mých měřítek byla
letošní Velká cena WI-CZ opravdu velká,
přestože si myslím, že by mohla být ještě větší.
Hlavně co do počtu soutěžících.
Velká cena WI-CZ je dvoudenní soutěž, která
se konala v pátek šestého a sobotu sedmého
července na střelnici SSK Mikulov, ale už ve
čtvrtek večer probíhaly registrace a kontrola
zbraní. Je jasné, že pro nás buleťáky vše začalo
mnohem dříve. Do místa konání jsme se sjížděli
už od první červencové neděle s cílem připravit
vše ještě lépe nežli v předchozích ročnících. I
když to takto nebylo vyřčeno, aspoň pokud vím,
tak jsme si tuto myšlenku vzali za své a pracovní
elán všech zúčastněných byl obrovský a
neutuchající. Naše práce na nových kulisách pro
jednotlivá střelecká stanoviště svižně ubíhala
také díky předchozím přípravám, kdy bylo třeba
sehnat materiál a připravit zázemí střelnice s
občerstvením. No, a ještě dříve probíhalo
plánování, úvahy a rozvahy, jednání, příjem
přihlášek, administrativa a co já vím co všechno
ještě. Nebudu zde nikoho jmenovat ani
vypočítávat kolik lidí se aktivně zapojilo do
přípravy celého mistrovství. My víme a to stačí.
Důležité je, jestli se nám ta nevyřčená myšlenka
podařila naplnit.
To ovšem nemůže říci nikdo jiný nežli samotní
soutěžící. Těch bylo 55, z toho 10 střelců
starších 65 let a 9 střelkyň. Dokonce se zúčastnila
jedna dívka ve věku do patnácti let, střílející pod
dozorem svého zákonného zástupce. Kategorií,
v kterých se soutěžilo, bylo 14. Tradičně nejvíce
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obsazenou kategorií byla puška opakovací, pákovka
chcete-li a nejméně obsazenou kategorií byla
křesadlová pistole. Nábojové zbraně podle
očekávání převládaly, ale celkový počet předovek
také nebyl zrovna malý. Jak vidno, naše závody
jsou otevřené téměř komukoliv se zájmem o střelbu
z podobných zbraní, a tak bych si tímto dovolil
povzbudit střelce a střelkyně, kteří toto čtou, aby si
příští rok také přijeli zastřílet. Zrovna křesadel bylo
celkem pomálu. A kdo ví, třeba se na vás tombola
také usměje? Ano, tombola! O majitelích
hodnotných cen od sponzora, firmy Kerberos Trade
s.r.o, rozhodoval los.
Mnozí ze střelců využili možnosti přihlásit se do
dvou kategorií a tak 8 rozhodčích, plus jeden hlavní
rozhodčí, se muselo postarat o 86 startů na deseti
stanovištích. Už to máte spočítané? Ještě že na to
byly vyhrazeny dva dny. A když tu píšu o
rozhodčích, tak bych si dovolil připomenout, že to
neznamená jen měřit čas a hlídat, aby vše bylo
podle pravidel. Práce rozhodčího zahrnuje také
dohlížet na bezpečnost, což se nám dlouhodobě
daří.

Jednotlivá stanoviště byla zajímavá a zábavná.
Téměř vždy před započetím střelby musel soutěžící
vykonat drobný nenáročný úkol a pak už mohl
střílet. Střílelo se vestoje, vkleče, vsedě, vleže i ze
sedla. Střílelo se z okna i do okna, od dveří, přes
rakev, přes plot i z kadibudky. Střílelo se například
na hřbitově, na farmě, či ze srubu. Střílelo se
ostošest, železa cinkala, někomu holt méně a
někomu více a každý večer po uzavření soutěžního
dne se v kantýně hojně diskutovalo o osobních
úspěších a neúspěších. Bylo příjemné už jenom
posedět u dobrého moku s ostatními a naslouchat.
Do toho mihotaly svíčky od dobových stanů....
Vážení,
bylo
to
fajn.
A nyní ti nejlepší z jednotlivých kategorií:
Revolver nábojový:
1. Jan Koleňák
2. Matouš Pepřík
3. Lubomír Šimek
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Revolver perkusní:
1. Radim Altman
2. Tomáš Rosický Had

4.
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Rendezvous TC

3. Dušan Mrázek
Perkusní předovka civilní:
1. Jaroslav Opletal Oplík
2. Marek Šimpach
3. Pavel Válek Bombajs
Perkusní předovka vojenská:
1. Milan Brzobohatý
2. Václav Klauber Padavče
3. Zdeněk Zelénka
Zadovka perkusní:
1. Matouš Pepřík
2. Tomáš Rosický Had
3. Miroslav Šimpach
Zadovka nábojová:
1. Martin Dudík Důďa

Jako každoročně, první týden v červenci,
pořádáme táboření v Jižních Čechách (u
Křemže). Pohodový týden kde není o aktivity
nouze. Proběhly všelijaké výlety, uskutečnili
jsme černopraché střelby, soutěž v lukostřelbě,
hodu nožem i tomahavkem.

2. Ladislav Horák Motýl
3. Miroslav Oupor Hurikán
Opakovačka:
1. Jan Koleňák
2. Miroslav Oupor Hurikán
3. Lubomír Šimek
Malorážka – Wapuskův pohár:
1. Barbora Ouporová
2. Lucie Horáková
3. Barbora Horáková
Křesadlová mušketa vojenská:
1. Milan Brzobohatý
2. Vladan Menčík

Pozvali jsme odborníky na činění kůží, pletení
saschí, řezbařinu. Vše bylo velmi pěkně
připravené. Pro zájemce proběhla ukázka i
výuka.

Křesadlová mušketa civilní:
1. Michael Pešťák Střelec
2. Vladimír Houška Marvan
Pistole perkusní:
1. Jaroslav Opletal Oplík
2. Radim Altman
3. Milan Hůta
Pistole křesadlová:
1. Stanislav Baláž
Křesadlová puška:
1. Lucie Horáková
2. Vladimír Houška Marvan

Autor článku: Martin "Důďa" Dudík
Autor fotografií: Lenka Jarešová

Těším se na příští ročník.

Tandem
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Beaver City 2018

Hlavní akce Beaver City, kterou hojně
navštěvujeme i my z TC - "Letní Beaver
City". Podle mě se docela povedlo. První
týden poklidný a plný příprav na víkend
WI. O víkendu proběhly všelijaké soutěže –
luk, nůž, sekera, rýžování. Moc hezky se
předvedl Pony Express, který měl krásnou
výzdobu pošty (foto titulní stránka). Takto
by to mohlo vypadat od každého corralu.
Příjemným překvapením byla přítomnost
některých postav westernu, které nebyly
dlouho vidět.

5.
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velkou pochvalu.

Stejně tak všem místním organizátorům i
všem kdo zde s čímkoliv pomůžou. Na
konci hlavního víkendu jsme rozjeli další
kolo celoročky v lukostřelbě. V úterý se jelo
na černopraché střelby. 2 dny v týdnu jsme
"obětovali"
pro
soutěžení
našich
nejmenších. Myslím, že se to dětem moc
líbilo. Ke konci týdne proběhla brigádička –
tahání klád z lesa. Jinak pohodový týden,
plný večírků, srandy, vydělávání kůží.

Po delší době se mládež chopila pro
zájemce přípravy "Třískových" fazolek.

Těším se na ročník 1879.
Po hodně dlouhé době se znovu vydával
denní tisk na Beaver City. Mladá redakce
Beaver Times i místní kamelotky zaslouží

Tandem
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Zlatý šíp – lovecká

WI - CZ
Program WI – CZ, z. s.
na rok 2018
Změna programu je vyhrazena!

Rok 2018!
Akce WI-CZ:

První zářijový den jsme se zúčastnili další
lukostřelecké akce na Beaver City: Zlatý šíp
– lovecká. Bylo krásně. Lidi dorazili a byla
velká sranda.

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 2018

Střílelo se na 22 zvířat. Moc se mi to líbilo.

Kontakt – info:
Sheriff Michal Tesař ,
tel.: 602 954 863, mail: kovarstvi@seznam.cz
Nebo též
Jan Veselý zástupce jezdců Rodea Corralu
Web: www.ceskerodeo.cz

01.09.2018
Kozohlody
➢ SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V RODEU
➢ SERIÁL O POHÁR WI-CZ V RYCHLOSTNÍCH
DISCIPLÍNÁCH
➢ SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR DYKA
KRCHOVA

Možná i proto, že se mi podařilo konečně,
po letech vyhrát zlatý šíp.

Tandem

22.09.2018
Hoslovice
➢ FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR V RODEU
➢ FINÁLE O POHÁR WI-CZ V RYCHLOSTNÍCH
DISCIPLÍNÁCH
➢ SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR DYKA
KRCHOVA
19.01.2019
Bál ve Volyni
Vyhlášení Mistrů za rok 2018
Skladba disciplín na daná rodea bude upřesněna

PRÉRIE EXPRESS
v propozicích.
Během sezony změna termínu
vyhrazena!!!

Akce Trappers ‘Corralu:

7.
3. listopad 2018
XXXVII. Valná hromada TC, (TC)
večer pak oslava Halloweenu.
(WCC)
Beaver City – Strážek
Výroční členská schůze TC, na
kterou navazuje večer plný masek,
hudby a tance.
24. listopad 2018
Den díkuvzdání na Beaver City
(WCC)
Beaver City – Strážek
Tradiční žranice jen pro zvané (TC
je zván), jehož součástí, jak jinak je
opět lukostřelba.

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 Bullet Corralu:
Akce Trappers´Corralu se letos,
rok 2018 často spojují s akcemi
WCC /proto informace také viz
akce WCC.

Kontakt – info:
Miroslav Oupor, Hosín 163,
373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz

WI - CZ
Střelby z perkusních zadovek,
předovek, nábojových zadovek a
opakovaček do roku 1894. Nutno si
vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Petra Šimková,
tel. 605 536 501,
e-mail: cucuda@volny.cz
3. listopad 2018
Valná hromada Bullet Corralu
Hosín
Pouze pro členy BC a pozvané.
Info-kontakt: Miroslav Oupor,
tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz
1. prosince 2018
Střelba na krocana (BC, ASK
Stará Boleslav 8 Iowa cawalry)
Střelnice ASK Stará Boleslav
Tradiční střelby z křesadlových,
perkusních a nábojových zbraní do
roku 1899. Nutno si vyžádat
propozice u pořadatele.
Kontakt: Miroslav Oupor,
tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz

Jedná se zejména o:
•
Soutěže Zlatý šíp BC
•
Halloween na BC
•
Setkání westernových
městeček

28. – 30. září 2018
Brigáda na FB (TC)
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování FB.
5. – 7. říjen 2018
Zlatá šíp BC (WCC, TC)
Beaver City – Strážek
Další kolo v lukostřelbě.
19. – 21. říjen 2018
Setkání westernových městeček
(WCC, TC)
Beaver City Strážek
Tradiční setkání zástupců western
city v ČR.

29. září 2018
Pistolnické klání
Střelnice KVZ Polná u
Dobroutova
Tradiční střelby z perkusních
revolverů. Nutno si vyžádat
propozice u pořadatele.
Kontakt: Tomáš Rosický,
tel. 724 292 100,
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz
13. říjen 2018
Majklův memoriál (BC, CACWA)
Střelnice Velvary
Tradiční střelby ze zbraní
perkusních, křesadlových a
nábojových do roku 1899.
Kontakt: Pavel Bombajs Válek,
tel. 603 443 464,
e-mail: bombajs@cacwa.cz
13. říjen 2018
Opavský ostrostřelec
Střelnice SSK Ostroj Opava

Akce
Western City Corralu:
Kontakt:
Western City Corral WI-CZ
p. 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,
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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.

21. až 23. září 2018
„Pohár Jendy Červotoče“
Zlatokopecká soutěž pouze na
tradičních pánvích. Mnoho
zlatokopeckých disciplín a
krásných cen. V letošním roce
pořádáme ve spolupráci s KMSZ

8.
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Setkání westernových městeček
11. ročník společného setkání,
soutěžení a veselení v Beaver City

3.listopadu 2018
Halloween v Beaver City
Jedině strašidelný převlek tě ochrání v
předvečer svátku všech svatých....

24.listopadu 2018
Thanksgiving Day
Slavnostní večerní akce pouze pro
členy Western City Corralu
a jimi pozvané hosty s osobní
pozvánkou
Vybrané delikatesy na stolech po celý
večer.
Třeba přijdou tentokrát i indiáni

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

34. JÍZDA EPEA

28.9.-30.9. 2018
Brigáda TC+BC

27. až 31. prosince 2018
Pohoda
Společné oslavy vánočních svátků,
Silvestra a Nového roku
Prostě relax!!!

5. až 7.října 2018
„Zlatý šíp B.C.“
Moto závodu: Radost z pohybu
3.ročník lukostřelecké soutěže na
pohyblivé terče.
Překvapení pro všechny opět
samozřejmostí.
19. až 21. října 2018

Je již za námi. Více na rozpravách.
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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: Michal Tesař, http://rc.westerners.cz
Tel.: mobil: 602 954 863, Sídlo RC: Čestice 181, PSČ 387 19, e-mail: sheriff@ceskerodeo.cz,

Sheriff Bullet Corralu: Miroslav „Hurikán“ Oupor, http://bc.westerners.cz
Hosín 163, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 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
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WI - CZ

Úplný kalendář akcí na celý
rok najdete na webu!
Navštivte NOVÉ
webové stránky WI-CZ
www.westerners.cz

Nejstarší western shop
v ČR!
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!

Uzávěrka příštího čísla
15. listopadu 2018
Vyjde do 15. prosince 2018
Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2019, vyjde do 15. 3. 2019
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Členská publikace zdarma!
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