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V tomto Čísle najdete

Ahoj Westerners…
poslední finálové rodeo se jelo 22. září v
Hoslovicích a definitivně rozhodlo o vítězích ve všech
kategoriích. Tady je shrnutí celé letošní vydařené
sezóny: All Around Champion posledního rodea v
Hoslovicích – Adéla Nováčková. Mistr ČR v rodeu pro
rok 2018 – Adéla Nováčková (obhájila titul z loňska),
Vítěz Poháru WI-CZ v rychlostních disciplínách –
Martina Vrublová, Vítěz Poháru Dyka Krchova juniorů
v rychlostních disciplínách – Eliška Roučová (obhájila
titul z loňska), Vítěz Poháru Dyka Krchova v
dobytkářských disciplínách – Denisa Jandová, Vítěz
poháru ve Steer Wrestling – Jan Veselý. Fotky všech
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vítězů zveřejníme v příštím PREXu, po Galavečeru
Rodeo Corralu. Vypadá to, že i do roku 2019 má
Rodeo Corral dobře našlápnuto. Snad sezónu nezkazí
takzvaní „ochránci zvířat“. Stojaté vody kolem
doplnění Stanov WI-CZ se konečně rozvířily a vypadá
to, že bychom vše mohli stihnout vypracovat do
Shromáždění vyslanců WI-CZ ve Strančicích.
Zvadlo, najdete v tomto PREXu. Program
shromáždění bude včas na webu WI-CZ. Upozorňuji,
že tentokrát bude Shromáždění důležité, protože je
volební!!! Na příští čtyři roky budeme volit presidenta
a členy revizní komise.
Personální změny probíhají i v corralech a ještě
určitě dojde k dalším, protože členské schůze corralů
budou závěrem roku a počátkem roku příštího. Podle

Něco o Rodeu a jejich
jezdkyních a jezdcích!
V Hoslovicích se finálové rodeo jelo po
třinácté. Moderátor se mě ptal, po kolikáté se
jede, a já odpověděla, že první finále se u nás jelo
2006. Tak jsme se dopočítali čísla 12. Jenže v
případě roků se to nepočítá 6 a kolik je 18. To
bylo dvanáct. Ale tady musíte tu šestku, ten rok
první připočítat. A ta třináctka byla opravdu
šťastná. Vyšlo neuvěřitelně krásné počasí.
Nikomu se nic nestalo, drobné úrazy se po
ošetření ukázaly jen jako potlučeniny. Jezdců i
diváků přijelo spousta. Nálada byla skvělá.
Za těch třináct let, co rodea pořádám, se
jednotlivé disciplíny, starty a závody skládají do
příběhů. Třeba rodina Roučů, Ranč Přečínské
chalupy. Pamatuju si, jak jezdili dvě holčiny,
velká a malá. Pak ta velká vyrostla a stala se z ní
paní veterinární lékařka a z malé se stala velká. A
k té velké přibyla další malá. Vyhoupla se z
kočárků a z máminy náruče, sedla na buclatého
poníka a za mohutného povzbuzování celého
publika, kterému se takový malý bojovníčci
vždycky líbí, dostrkala poníka slalomem mezi
tyčemi do cíle. A dnes? Eliška Roučová je s
velkým náskokem juniorskou mistryní v
rychlostních disciplínách.
Před několika lety k nám přijela slečna na
sudokopytníkovi. Takový sud, co má kopyta.
Omlouvám za vtip z Macha a Šebestové. Použila
jsem ho pro to, abych zdůraznila, že Deniska
Jandová neměla v rodeu zrovna na růžích
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informací, které mám, končí jedna generace
funkcionářů Westerners International-CZ. Předně
já jako president už nebudu kandidovat! A odchází
na zasloužený odpočinek také sheriff Pony
Express Corralu Václav Michalička!
Doufám, že mladší a průbojnější
funkcionáři, budou tlačit naši westernovou káru
dál stejným směrem.
Přeji všem členům klidné prožití
Vánočních svátků a radostný vstup do nového
roku 2019.

Milan Mach, President WI-CZ

ustláno. Od rodičů dostala koníka, na kterém se
několik let nejezdilo. Moc toho neuměl a já bych na
nějakou zářivou budoucnost tenkrát nevsázela.
Denisa projevila na svůj věk neuvěřitelnou
trpělivost a houževnatost, koník se postupně
dostával do formy a mě na finále selhával hlas
dojetím, když jsem blahopřála vítězce juniorské
kategorie v dobytkářských disciplínách.
Rodina Nováčkových, což je další z rodin, která
rodeem žije, si z letošní sezóny odvezla stříbrnou
juniorku a zlatou seniorku. Sestry Nováčkovy jezdí
rády, já se skláním nad návratem té starší po té, co
už je maminkou. Dobytkářské disciplíny jsou o
spolupráci, pokud s někým jezdíte dvojici, tak o
konečném pořadí rozhodne jeden či dva starty v
disciplíně cattle pening – nakládání telete, či v
disciplíně alley neboli ulička. Denisa Jandová a
Natálie Nováčková byly letos nejlepší juniorskou
dvojicí a ta trochu šťastnější karta padla Denise. Je
hezké vidět, když ten kamarádský vztah funguje a
po chvilce lítosti nastupuje upřímná radost z
úspěchu kamarádky. Moje dcera Barbora
Vondroušová má takové štěstí na Marii
Grygerovou, se kterou takhle ovládly sezónu 2016 a
já přeju nejen Denise a Natálii, ale i dalším
takovéhle zážitky.
Rychlostní disciplíny v dospělých ovládla Martina
Vrublová, následována několinásobnou mistryní
Kristýnou Matějkovou. Zajímavý je příběh na třetí a
čtvrté
příčce
téhle
výsledkové
tabulky.
Mnohonásobný mistr Miroslav Fencl přenechal
vítězného koně přítelkyni Petře Hesové a sám
připravuje mladé koně a je až „za Petrou“.
Pohár ve steer wrestlingu si odnese Jan Veselý.
Pamatuji si, jak přicházím před asi deseti lety v

PRÉRIE EXPRESS
Malenicích na rodeo pozdě a už od vstupu slyším
legendu českého rodea Petra Binhacka
vyvolávat, že wrestling jede nováček, kterého
jsme ještě neviděli. Skočil, složil tele, chyběla
mu vteřina do úspěšného pokusu. A Petr celý
nadšený prohlásil: to je nováček jako řemen.
Honza u rodea zůstal a má i lví podíl na tom, že
se v Hoslovicích jelo třinácté finále.
Za Hoslovice jela samozřejmě Barborka
Vondroušová, která nám z juniorů vyrostla do
seniorů. Pamatuju si jí, jako dvacetikilového
cvrčka na poniččce Amandě, když ke mně po
rodeu v roce 2010 přišla a povídá: mami, já chci
jezdit rodeo. Tenkrát tu zrovna závodil Antonín
Frinta, který se toho hned chytil, změřil poničku,
a Ježíšek donesl Barunce krásné westernové
sedlo. Barbora je juniorskou mistryní z roku
2016, v seniorech není tak vysoko na žebříčku,
protože nelasuje. Uvidíme, zda se lasovat začne
učit nebo zda se spíše bude věnovat disciplíně
working cowhorse.
V barvách Hoslovic jsme viděli letos poprvé i
všechny
sourozence
Grygerovi.
Marie
Grygerová už také „přeskočila“ do seniorů,
Kryštof Grygera si připsal třetí místo v juniorech
a nejmladší Jiří sbírá body v rychlostních
disciplínách.
Rodeo je divácky velmi atraktivní záležitost, ale
vždycky je co zlepšovat. A tak pořadatelé letos
zařadili velmi líbivou disciplínu „záchrana“.
Upřímná závist se mnou cloumala, zvlášť když
jsem viděla manželské a partnerské dvojice, jak
to zvládají. Budu muset s tou svojí buclatostí
něco dělat. Ale já jsem strašpytel, takže bych na
cválajícího koně asi stejně neskočila. Úžasný
výkon podali Marie Grygerová a Antonín
Adámek. Nekorunovaným krále disciplíny je pro
mě Patrik Urban, který jako jediný naskočil ze
země a ani řekněme ne úplně sportovně
vypadající postava mu nezbránila ve vynikajícím
výkonu.
I když se na rodeu pořád něco děje, děti je třeba
stejně zabavit, protože by se chvílemi nudili.
Přece nebudu vozit na rodeo skákací hrad…tak
jsem vymyslela hopsárium. Seno a slámu ve
stodole, kde se děti mohou vyřádit. Doufám, že
mě maminky moc večer neproklínají, ale děti se
vždy dobře baví.
Sezóna byla skvělá. Těším se na koňský bál,
zimní odpočinek a sezónu 2019.
Autor článku: Tereza Daňková
Autor fotografií: Lenka Jarešová
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Jak to bylo s jeans?
Protože jsou kalhoty jeans mezi koňáky a
koňačkami velmi oblíbené a každý správný
jezdec, kovboj nebo pošťák Pony Expressu je
má na sobě, podíval sem se blíže na historii
nošení jeans, džíns, riflích, texaskách atd. Každý
asi ví, že se původně jednalo o pracovní kalhoty.
Tady je pár zásadních ročníků a nějaké fotky.
Každopádně jeans koncem 19. století existovali.
Vypadali ale krapet jinak než ty dnešní. Původní
cena džínů byla pak 1 americký dolar.
Každopádně jezdec Pony Expressu by je v letech
1860-61 nemohl mít vůbec. Na ženách bychom
je mohli vídat nejdřív až tak 1920. Kovbojové si
je oblíbili až ve 20 století.

Džíny (džínsy, jeans(y) - Název džíny - jeans,
pochází z francouzského označení pro barvivo,
které se k barvení používalo: bleu de Gênes,
(janovská modř.) Město Janov je francouzsky
Gênes, angl. výslovnost džíns
Rifle - Český název - vznikl podle jména italské
oděvní společnosti RIFLE, která byla založena r.
1958 a džíny ve druhé polovině 20. století
vyráběla. Firma se stala první značkou, která v
roce 1968 zcela legálně vstupuje do
Československa prostřednictvím podniku Tuzex.
Na rozdíl od amerických firem, které tuto
možnost neměly.
Texasky - dnes již zřídka používaný pojem je
odvozen od texaských kovbojů, kteří si tyto
kalhoty oblíbili kolem 1. světové války.
1829 - se v německém Buttenheimu narodil pan
Loeb Strauss. Později přejmenován na Levi
Strauss (protože se Američanům špatně
vyslovovalo jeho jméno).
1829 - 1847 žili Straussovi v Bavorsku a zažívali
náboženskou diskriminaci, protože byli židé.
1847 - se 18-letý Strauss s matkou a dvěma
sestrami vydaly do USA. Po příjezdu se rodina
spojila se Straussovými dvěma staršími bratry.
Jonas a Louis v New Yorku založili firmu a již
několik let se věnovali obchodování s textilem.
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A Levi ihned u bratrů začal pracovat.
1853 - když se dozvěděl o zlaté horečce v
Kalifornii vyrazil Strauss na západ, přestěhoval
se do San Francisca, kde brzy založil svou
vlastní firmu Levi Strauss & Co. Stejně jako
spousta dalších obchodníků si uvědomoval, jak
rychle se dá zbohatnout na zlatokopectví, aniž
byste kdy nějaké zlato našli. Milionáři se stávali
prodejci lopat, vrtacího nářadí a dalších
materiálů pro horníky dolující zlato.
1870 - Džíny měly patřit jen a jen mužům, ale
tyhle pohodlné, praktické a zároveň velmi
odolné kalhoty se zalíbily i ženám, které je od
samého začátku kradly svým manželům a také v
nich pracovali.
1873 - Vznik prvních opravdových džínů. Levi
Strauss a nevadský krejčí Jacob Davis uzavřeli
partnerství na patent na výrobu kapes
zpevněných měděnými nýty u kalhot pro
průkopníky Západu.
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jen aby dokázal jejich kvalitu, což se mu
podařilo, protože v tomto testu skutečně obstály.
1889 - založil v Kansasu Američan Harry David
Lee další slavnou firmu s džínovým oblečením,
která expandovala díky výrobě pracovních
kalhot, kombinéz či bund a ve 20. letech přišla s
poklopcem na zip.
1918 - Firma Strauss představila první džínový
oblek pro ženy. V ceníku Levi Strauss se uvádí
jako: „Jednodílný oblek pro ženský pěší
turismus“

Pár džínů 501 XX LEVI'S z roku 1895 nalezený
v poušti Mojave. Na eBay cena - 46 047 dolarů
1873 - 20. května spatřily světlo světa
legendární Levi´s 501 Jeans - tedy džíny s
cvočky a poklopcem na knoflíky. Dodnes se
jich prodalo více než 4 miliardy kusů!! Letos
oslavili 145 let existence!!

Pan Levi Strauss a charakteristické logo značky
1886 - Bylo prvně použito charakteristické logo
značky. Stal se jím pár koní trhající džíny. Říká
se, že Levi Strauss doopravdy spřáhl džínami
dva koně a nechal je táhnout opačnými směry,

1918 Levi představila řadu dámských oděvů
nazvaných Freedom-Alls
1922 - V reakci na požadavky zákazníků a
změny v pánské módě byla firmou Levi Strauss
poprvé představena verze s poutky na pásek.
1935 – Vznik opravdových dámských džínů
nazvané Lady Levis. Šlo o úplně stejné kalhoty,
které nosili muži (včetně zapínání na cvočky),
jen byly střihově uzpůsobeny na ženskou
postavu a červené prošívání bylo nahrazeno
růžovým.

Tandem
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Brigáda na BC & FB
Na konci září proběhla na Beaver City i na Fort
Beaver brigáda. Nahoře na BC byl
nejdůležitější úkol sundat na hotelu starou
krytinu ze střechy a položit novou střechu.

VH WCC & TC & Halloween na BC

Povedlo se především díky tomu, že pomohl
Bobr a pak partička okolo Draka. Dole na FB se
především loupal materiál na Zubovu věž.

První listopadový víkend se konaly na Beaver City
Valné hromady WCC i TC.

Krapet se zedničilo, zateplovalo a stavělo.
Povedený prodloužený víkend. Děkuji
všem za účast.

Tandem

V sobotu odpoledne se dlabaly strašidelné hlavy.
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Na konci listopadu den díkůvzdání –
Thanksgiving Day. Tradiční výklad tady
toho severoamerického svátku bývá takový,
že Den díkuvzdání poprvé slavili Otcové
poutníci spolu se spřátelenými domorodci na
podzim roku 1621. Na Beaver City jsme
tento pohodový večer plný jídla spojili s
posledním kolem celoroční lukostřelby.
Letošní ročník vyhrál Hugo.

Večer klasika – Halloween, večer plný strašidel.

Ceny se sešli pěkné a doufám, že většinu
lukostřelců výhra potěšila.

Tandem

Thanksgiving Day
na Beaver City.

Těším se na ročník 2019 😊

Tandem

PRÉRIE EXPRESS
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Program WI –
CZ, z. s. na rok
2019
Změna programu je
vyhrazena!

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

Více viz pozvánka!
15. až 17. března 2019
Kinematograf (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Promítání reportáží, dokumentů,
návodů... zkrátka všeho, co se týká
našeho zaměření. Večerní
překvapení dle výběru
zúčastněných!

Akce Rodeo Corralu:
Termíny rodeí 2019 zatím
nejsou k dispozici!
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

12. - 14. duben (nebo 5-7.4.) 2019
Zlatý šíp BC – terčovka, 1. kolo
roční soutěže v lukostřelbě
(WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Již tradiční soutěž v lukostřelbě

Akce Trappers ‘Corralu:
23. únor 2019, od 15,00h.
Shromáždění vyslanců WI CZ, z. s.
Restaurace U Milotů,
Strančice
23. únor 2019, 19,00h.
Sokolovna Strančice (naproti
nádraží)
Cowpackův Country Bál
Tradiční bál s bohatým
programem. Více viz pozvánka!
27. – 29. července 2018
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!!!

WI - CZ

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

19. – 22. dubna 2019
Brigáda na FB (TC)
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování
FB.

Akce Trappers´ Corralu se i letos,
roku 2019 často spojují s akcemi
WCC /proto informace také viz
akce WCC.
Jedná se zejména o:
•
Soutěže Zlatý šíp BC
•
Setkání přátel divočiny
•
Halloween na BC
•
Setkání westernových
městeček

23. únor 2019, 19,00h.
Sokolovna Strančice
Cowpackův Country Bál (WI)
Tradiční bál s bohatým programem.

11. - 13. květen 2019
12. Setkání přátel divočiny
+ 2. kolo roční soutěže v
lukostřelbě (WCC & TC)
Akce pro westmany, trappery a
trampy.

PRÉRIE EXPRESS

9.
Další kolo v lukostřelbě.

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

24. – 25. května 2019
Brigáda na FB (TC)
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování
FB.

29. červen–7. červenec 2019
Velké letní RENDEZVOUS
Trappers´ Corralu WI-CZ
+ 3. kolo roční soutěže
v lukostřelbě (TC)
U obce Křemže v jižních
Čechách
Tradiční stylové táboření s
tradičním programem.
26. až 28. července 2019
Rendezvous WI - CZ, z. s. (WI)
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!!!
27. červenec–4. srpen 2019
Táboření na Fort Beaver (TC)
Tradiční táboření spojené s akcemi
WCC a WI.
30. srpna – 1. srpna 2019
Zlatá šíp BC (WCC, TC)
Beaver City – Strážek

26. ledna 2019
Souboje pákových opakovaček
Střelnice KVZ Polná u
Dobroutova (BC)
Pákové opakovačky černý i nitro
prach.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Tomáš Rosický
tel: 724 292 100,
email: rosicky@advokat.ji.cz
5.– 6. dubna 2019
Medvědí tlapa
(střelecký klub Placy) střelnice
Placy (BC)
Střelby ze zbraní Divokého západu
na dlouhé vzdálenosti.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Lukáš Hradecký
tel: 775 889 789
e-mail: hradecký158@centrum.cz
Martin Lukeš tel: 775 343 055
e-mail: info@placy.cz
www.placy.cz
13. dubna 2019
Westernové klání ve střelbě z
perkusních a křesadlových
zbraní
(BC + ASK Stará Boleslav 8 Iowa
cawalry)
střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních a
křesadlových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Václav Klauber
tel: 728 512 602,
e-mail: vklauber@tiscali.cz
11. května 2019
Westernové souboje – Rychlejší
než smrt
střelnice KVZ Polná u

WI - CZ
Dobroutova
Perkusní a nábojové revolvery –
pouze černý prach.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Tomáš Rosický
tel : 724 292 100
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz
8. června 2019
Dětský den
Hosín u Českých Budějovic (BC
+ sbor dobrovolných hasičů
Hosín)
Uspořádání dětského dne ve stylu
dobývání severoamerického
kontinentu
Kontakt: Oupor Miroslav
tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz
12. – 13. červenec 2019
Western na Boot Hill
Mistrovství republiky a zároveň
Velká cena WI-CZ
(BC + SSK Mikulov)
střelnice Mikulov
Tradiční střelby ze zbraní
perkusních, křesadlových a
nábojových Divokého Západu do
roku 1899.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Oupor Miroslav
tel: 603 443 830
e-mail: moupor@quick.cz
Baláž Stanislav tel: 608 709 878
e-mail:
balazstanislav01@gmail.com
10.srpen 2019
Westernové klání ve střelbě z
perkusních a křesadlových
zbraní (BC + SSK Mikulov)
střelnice v Mikulově
Tradiční střelby z perkusních
westernových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Miloslav Novák
tel: 725 825 941
e-mail: mila.grizzly@centrum.cz
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Akce
Western City Corralu:

10.
15. až 17. března 2019
7. Kinematograf (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Promítání reportáží, dokumentů,
návodů... zkrátka všeho, co se
týká
našeho zaměření. Večerní
překvapení dle výběru
zúčastněných!

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

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,
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.

27. až 31. prosince 2018
Pohoda
Společné oslavy vánočních svátků,
Silvestra a Nového roku
Prostě relax!!!
1. až 3. února 2019
Den osídlení
Beaver City – Strážek
Oslavy 24. výročí osídlení našeho
Nového Domova. Pohodové
posezení u domácího krbu s přáteli.

WI - CZ

12. - 14. duben (nebo 5-7.4.)
2019
Zlatý šíp BC – terčovka, 1. kolo
roční soutěže v lukostřelbě
(WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Již tradiční soutěž v lukostřelbě

11. - 13. květen 2019
12. Setkání přátel divočiny
+ 2. kolo roční soutěže v
lukostřelbě (WCC & TC)
Akce pro westmany, trappery a
trampy.
Pořádáme ve spolupráci
s Trappers´ Corralem WI-CZ, p.s.

35. JÍZDA EPEA se
plánuje!

11.
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WI - 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: 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

12.
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Shromáždění vyslanců WI-CZ

Úplný kalendář akcí na celý
rok najdete na webu!

sobota 23. února 2019 od 15:00 hodin
salónek restaurace U Milotů ve Strančicích

Navštivte NOVÉ
webové stránky WI-CZ
www.westerners.cz

WI - CZ

Večer následuje tradiční Cowpackův Country
bál v přilehlé sokolovně.

Program Shromáždění bude vyvěšen na webu
Westerners International-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. února 2019
Vyjde do 15. března 2019
Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2019, vyjde do 15. 6. 2019
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