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Ahoj Westerners…

Ahoj Westerners

poslušně hlásím, že jsem opět zde! Ne, že bych
se bez psaní do PREXu nedokázal obejít, ale požádal mě
o to náš nový president. To jsem nemohl odmítnout.
Proto se tady budeme spolu zase setkávat. Začnu tím, že
Vám představím složení Rady WI-CZ, která doznala
velkých změn. President, Miroslav Oupor (BC), vicepresident a shetiff XPC, Jaroslav Čermák, sheriff TC,
Zdeněk „Tandem“ Skořepa, sheriff WCC, Alena
Adamíková, sheriff RC, Michal Tesař, sheriff BC,
Stanislav „Jizva“ Baláž, strážce pokladu, Karel Šlejhar
ml., sekretář, Milan Mach, revizní komise, Lucie
Horáková, Tomáš Nový, Martina Hampejsová, redaktor
PREX, Josef „Joe“ Moravec. Pro vysvětlení, co
znamenají ty zkratky 😊. BC = Bullet Corral, XPC =
Pony Express Corral, TC = Trappers´ Corral, WCC =
Western City Corral, RC = Rodeo Corral, PREX =

XPC a Suchdol na Odrou

XPC má nového šerifa
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Prerie Express. A teď další novinky. President
dokončil registraci WI-CZ i jeho corralů, ještě se bude
doplňovat několik drobných změn v registraci
pobočných spolků. Rada bude na podzim schvalovat
stanovy jednotlivých corralů, to už bude jen v rámci
WI-CZ. Termín návrhů na cenu Old Joe je 31. 7. 2019.
Návrhy můžete podávat prostřednictvím sheriffů
corralů.

Vlevo president, vpravo vice president.
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V roce 2020 oslaví WI-CZ 30 let založení.
Datum založení je 6. listopadu 1990. Rada se
rozhodla vydat k výročí upomínkové předměty. O
tom, jak budou vypadat, rozhodne Rada, podle
předložených návrhů, na podzim. Oslavy začnou v
únoru 2020 ve Strančicích a budou pokračovat na
stěžejních akcích corralů po celou sezónu. Letošní
Rendezvous WI-CZ (26. – 28. 7. 2019) bude opět
ochuzeno o Dostih na ¼ Beaver City míle.
Dohodli jsme se, že krásná cena, soška cowboye
na koni, která už dva roky čeká na předání,
připadne tomu, kdo ve všech soutěžích dohromady
získá nejvíce bodů. Tak trénujte, ta cena za to stojí.
Přeji všem corralům ať se nastávající sezóna
vydaří a ať mají členové našeho spolku radost ze
svých výsledků. Není nutné jen vítězit, ale mít
dobrý pocit, že jsem pro úspěch udělal to nejlepší.
Mějte se fajn,

Milan Mach, Secretary WI-CZ

PONY EXPRESS CORRAL
MÁ NOVÉHO SHERIFFA.

Kvůli vleklým zdravotním problémům požádal v
loňském roce Sheriff Pony Express corralu
Václav Michalička o uvolnění z funkce.
Na základě dlouholetých zkušeností s funkcí
předáka CZV Pony Express corralu navrhli
členové a poté v únoru 2019 Rada Pony Express
corralu zvolila Jaroslava Čermáka ml. novým
Sheriffem. Jaroslav Čermák tuto funkci přijal.

Touto cestou chceme zároveň poděkovat bývalému
dlouholetému Sheriffovi Pony Express corralu
Václavu Michaličkovi za obětavou práci pro Pony
Express corral v době problematického období po
smrti Luďka Cowpaka Buriana, kdy se mu podařilo
zklidnit situaci v Pony Express corralu z pohledu
legislativy i členské základny.
Jardovi přejeme klidné a úspěšné šerifování.
Za moravskou část Pony Express corralu
Ľudmila Tošovská, strážkyně pokladu
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Foto rozprava 2019.

PONY EXPRESS
A SUCHDOL NAD ODROU
Každá, i sebenenápadnější obec se ráda
pochlubí něčím výjimečným, jedinečným,
v blízkém i dalekém okolí neopakovatelným.
Někde je to starý zámek, památný strom,
přírodní rarita nebo třeba prastará tradice,
která se přes nepřízeň moderních dob
uchovala do dnešních dní, kvůli níž stojí za
to lidem ze širokého okolí vážit dlouhou
cestu.
Co je výjimečným v Suchdole nad Odrou?
Mohli bychom také vyjmenovávat historické
památky, unikátní dějiny zmapované ve
zdejších muzeích nebo krásný kousek
přírody u Odry či kletenské přehrady. Ale
pokud bychom měli uvést něco v okolí
opravdu jedinečného, musí to být pouze
tradice Pony Expressu.
V době,
kdy
chov
koní
zdaleka
nezaznamenával svou renesanci, jako to
vidíme dnes, v Suchdole vždy žilo několik
nadšenců, kteří koním věnovali všechen svůj
čas. A protože, ač dospělí, v duších zůstali
kluky (a děvčaty), hledajícími romantiku
divokého západu, westernové ježdění se
stalo jejich životním stylem, byť v tehdejších
dobách nebylo jednoduché opatřit si vše, co
takový styl potřebuje.
V roce 1984 přišla na svět idea
Československého Pony Expressu – koňské
pošty po způsobu amerického západu – při
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jejímž zrodu a rozvoji hráli westernoví
nadšenci ze Suchdolu významnou roli. Po
nultém ročníku v roce 1984 následovalo
dalších 35 ročníků a každý přinesl něco
nového, co původní myšlenku dále
rozvinulo. Doby, kdy se Suchdol nad Odrou
střídal s Mníškem pod Brdy jako start nebo
cíl jízdy Československého Pony Expressu,
jsou sice dávno pryč; koňská pošta dnes
spojuje několik evropských zemí a ze
Suchdolu je „jen“ průjezdní stanice, ale svůj
význam si zachoval. Spojuje se v něm
polská a slovenská větev Evropského pony
Expressu.
Post Office v Suchdole nad Odrou se stala
cílová a zároveň i startovní poštovní stanice
Pony Expressu. Pony Express je to vždy
významná událost, na kterou se každoročně
přijdou podívat spousty milovníků koní a
vůně pionýrských časů osídlování Ameriky,
ve kterou se změní na několik srpnových
hodin louka u Kletenské přehrady. Lidé se
baví stylovým programem za doprovodu
country muziky, ale hlavně mohou na
improvizovaném poštovním úřadě odeslat
poštu či získat otisk razítka.
Tato zprvu nenápadná akce se postupem let
stala natolik tradiční, že vytvořila jeden
z pilířů, na němž městys Suchdol nad Odrou
staví svou image. Jako výraz poděkování
vznikla v roce 2006 v místním muzeu
městyse celá expozice věnovaná Pony
Expressu, westernu, koním, a především
jedné osobnosti, která má zásadní zásluhu na
tom, že v Suchdole ke vzniku a rozmachu
westernového hnutí došlo. Tímto člověkem
byl Bohumil Kašpárek, který byl známější
mezi lidem westernovým i newesternovým
jako Hospodář.
Ale dosti vzpomínání, je čas na pozvánku na
letošní, již 35. ročník Pony Expressu. A kdy
zazní na malé skále Kletné - Suchdole letos
hymna Pony Expressu, která praví, že kdo
na Západ chce dopis psát, Pony Express
musí znát? Bude to 23. srpna 2019 ve 13
hodin a letošní ročník bude výjimeční tím,
že se na Malé skále otevře stála expozice
poštovní úřad „POST OFFICE PONY
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EXPRESS č. 21“, který bude otevřen
akcích Pony Expressu a Western klubu.
(zájemcům doporučujeme sledovat aktuality
na www.ponyexpress.cz a
www.westernklub.cz).
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Velikonoce na Beaveru!

Starosta Městyse Suchdol nad Odrou,
Ing. Richard Ehler

Zlatý šíp BC – terčovka
O dlouhém Velikonočním víkendu
proběhla na Fort Beaveru a Beaver City brigáda.

První dubnový víkend jsme se zúčastnili
začátku Beaver lukostřelecké sezóny 2019. Byla
to akce Zlatý šíp Beaver City - "Terčovka".

Přijel dostatek šikovných rukou z řad TC,
WCC a přátel obou spolků. Stihla se spousta
práce.

Jednalo se o klasické terčové disciplíny.
Podle mne velmi dobře připravená soutěž
Carlosem a WCC. Akce se zúčastnilo 50
lukostřelců s holými a tradičními luky. V
kategorii "Holý" luk vyhrál Jindra Zobl. V
kategorii "Tradiční" luk zvítězila Johanka.
Velice podařená akce.

Tandem

Nálada zbyla i na zábavu, pletení
pomlázek, tradiční zdobení vajíček. Děkuji
všem za pěknou akci.

Tandem
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Setkání přátel divočina
na Beaver City 2019

se kůže, byl i zeměpisný test amerických států a
amerických řek i jezer.

První květnový víkend proběhla na FB
a BC každoroční akce "Divočina", pořádaná
společnými silami TC a WCC. Letos 12. ročník
"setkání přátel divočiny" je akce pro všechny
zájemce o naše hobby.

Doufám, že se účastníci pobavili. Večer
hrála kapela Bujón a spol. Vyhlásili jsme a ocenili
nejlepší soutěžící. I přes ne úplně hezké počasí se
akce vydařila.

Soutěží se v různých hlavně
westernových dovednostech a vědomostech.
Letos se soutěžilo v disciplínách: hod, nožem,
kládou, tomahawkem, podkovou, střílelo se z
luku a ze vzduchovky, rozdělával se oheň
křesáním, lasovalo se, práskalo se bičem,
tipovaly se kožešiny, stopy zvěře, ptáci, činila

Tandem
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DALŠÍ BRIGÁDA NA BEAVERU

Ve dnech 24. – 26. kvěrna 2019 proběhla na
Beaver City i Fort Beaver ještě jedna brigáda.
Kratší, ale také velmi prospěšná.

Tandem
Zlatý věk „Kentačky“

Jak vlastně vzniklo označení “Kentačka”
pro tuto americkou dlouhou pušku, která bude dále
popsána? Vždyť stát Kentucky je historicky mladší
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než puška samotná? Když nakoukneme zpět
do 18. století, do období po roce 1750, kdy už
bylo stále častější vídat lovce a hraničáře s
křesadlovou předovkou nové koncepce, kdežto
o krajině za Apalačským pohořím si lidé zatím
jen vyprávěli, dozvíme se také pár dalších
drobností a zajímavostí.
Historií severoamerického kontinentu se
nemusíme příliš zabývat. Zmíním se o britské
kolonizaci, bez níž by se žádní puškaři za
novým životem do nového světa nevypravili.
To se nejprve na severoatlantickém pobřeží
utvořilo 13 britských kolonií, aby pak 4.
července 1776 mohlo dojít k vyhlášení
nezávislosti Spojených států amerických na
Velké Británii a následné válce za nezávislost.
V té době stát Kentucky, který je patnáctým
státem unie, ještě neexistoval. Ale ještě téhož
roku (1776) se malá část dnešního Kentucky
stala okresem státu Virginie s názvem
“Kentucky county”. Jak vznikl název Kentucky
je nejasné. Mě se líbí teorie, podle které byl
přejat z Irokézského “kenhtà:ke”, což znamená
pláně. Rozlehlé pláně obývané několika
indiánskými kmeny, kam občas pronikaly
především lovecké výpravy takzvaných
longhunters, na které se po souši nebylo lehké
dostat, neboť k tomu je třeba překonat
přirozenou překážku – Apalačské pohoří. A
tomu hodně napomohl jistý Dr. Thomas
Walker, kterému je připisován objev průsmyku
“Cumberland gap”. Indiáni tu stezku
průsmykem používali a bělochům o ní
vyprávěli. Jen ji najít! V roce 1750 ji Walker
našel, a tak v onom průsmyku byl minimálně o
19 let dříve než Daniel Boone. Doktor Walker
nebyl hrdina, o kterém by se vyprávělo tak jako
o Booneovi. Byl lékařem a plantážníkem z
Virginie co vyjel pouze na zeměměřičskou
výpravu. Kdežto Daniel Boone jel Kentucky
osídlit! Už od mládí byl znám jako výborný
lovec, později hraničář, zálesák i účastník
Francouzsko-indiánské války na straně Britů.
Není tedy divu že roku 1775 vedl výpravu
osadníků Cumberlandským průsmykem, aby na
druhé straně Apalačských hor založil
“Boonesborough” – základnu pro další vlny
osadníků. James Fenimore Cooper se při psaní
pentalogie “Příběhy Kožené punčochy”
inspiroval právě Danielem Boonem, protože to
byl dobrodruh, co strávil velkou část života v

PRÉRIE EXPRESS

7.

divočině, kde se setkával s indiány jak obchodně,
tak v boji. Byl jimi i zajat a adoptován, takže s
nimi i nuceně žil po několik let, než uprchl.
Přitom všem dobrodružství samozřejmě
nepoužíval mušketu, ale dlouhou pušku s
drážkovanou hlavní – “Long Rifle”. Pušku
jistojistě vyrobenou v Pennsylvanii
pravděpodobně německým, možná švýcarským,
puškařem. Pušku na tehdejší poměry nezvykle
štíhlou, nezvykle dlouhou, s pažbou z javorového
dřeva a hlavní s drážkovaným vývrtem menším
než půl palce. Menší kule obsahuje méně olova,
to znamená menší hmotnost, což lovci dovoluje
sehnat více střel za stejnou cenu. Jestliže britská
Brown Bess je ráže .75 a “rajfle” má ráži .45, pak
je hmotnost jedné kule do “besiny” přibližně
4,5krát vyšší! Nenabitá “besina” pak bude
odhadem o půl kila těžší. To ale záleží mimo jiné
na délce “rajfle”, neboť mnoho puškařů ctilo
pravidlo, podle kterého byla délka pušky volena
tak aby dosahovala střelci po bradu. Drážkovaný
vývrt hlavně té správné stoupavosti udělí střele
rotaci podél osy dráhy letu, čímž se střela
stabilizuje. Oproti mušketám se tím markantně
zvyšuje přesnost střelby. Drážkování také
prodlužuje dráhu střely uvnitř hlavně a střela je
navíc nabíjena těsněji než u muškety. Obě tyto
podmínky způsobují efektivnější spalování
černého prachu. Získáme tak více tlačného plynu
pro lehčí střelu, tedy větší úsťovou rychlost. Těžší
kule z muškety je vytlačená z hlavně menším
tlakem – menší dostřel, a to i díky aerodynamice.
Longhunters potřebovali na svých dlouhých
loveckých výpravách více střel. Ne vždy se jim
podařilo vystřelenou kuli najít, aby ji mohli
recyklovat a s každým výstřelem se úžila i zásoba
prachu. S přesnější puškou byl lov jednoduše
levnější. Inu puškaři nebyli hloupí ani nezištní,
lovcům naslouchali a vydělali. Koncept této první
typicky americké zbraně, byl vyvinut něměckošvýcarskými přistěhovalci v první polovině 18.
století v jihovýchodní části Pennsylvanie. Tak
praví literatura. Nejčastěji se jako autor uvádí
švýcar Martin Meylin. Jeho puškařství z roku
1719 dodnes stojí na “Willow Street, Lancaster
County, Pennsylvania, on Long Rifle Road”. Ať
je to jak chce, tak ze všeho nejdůležitější je že
puškaři/přistěhovalci sebou přivezli technologii
drážkování hlavně, bez které by legendární
“Pensylvánka” nevznikla.
Daniel Boone svoji první dlouhou pušku údajně
dostal, když mu bylo dvanáct, což by bylo v roce
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1746. Tehdy se ještě americké dlouhé pušce
pocházející z Pennsylvanie, tedy “Pennsylvania
Long Rifle”, rozhodně neříkalo “Kentačka” nebo
chcete-li “Kentucky Long Rifle”. Dnes je to
název nejrozšířenější, ale taky matoucí. Navíc se
podle mého názoru týká spíše střelců kteří ji
proslavili. Někteří tvrdí že se jí tak začalo říkat
protože si ji každý nový osadník sebou bral do
Kentucky. Tam se z ní stala věc téměř
každodenní potřeby a z osadníků výborní střelci
dovedně využívající možností pušky. Muselo to
tak být, neboť žádná předovka není dost rychlá
když se na vás řítí indiáni na koni střílející jeden
šíp za druhým. Tady vyhrávají přesnější zásahy
na větších vzdálenostech. Už za války o
nezávislost jistý kapitán Morgan sestavil ve
Virginii malou jednotku devadesáti šesti
ostrostřelců vyzbrojených “Pensylvánkou”, s
kterou pak slavil úspěchy. Když byla 4.2.1791
americkým kongresem přiznána státnost oblasti
za Apalčským pohořím a tak se Kentucky
oddělilo od Virgine, bydlelo tam již mnoho
obyvatel. Dost na to aby o 21 let později tvořili
čtvrtinu armády generála Andrew Jacksona v
bitvě u New Orleans (1812). Bylo to veliké
vítězství oslavované mnoha písněmi. Mohla tak
vzniknout balada “The Hunters of Kentucky” v
níž se objevilo označení “Kentucky rifle”. Bylo
to poprvé, nebo už to bylo běžné? To nevím.
Nepátral jsem po tom. Píseň se stala hitem a
Jackson ji dále využíval při svých
prezidentských kampaních. Opravdu bych se
divil, kdyby po tom všem ještě někdo neznal
“Kentucky rifle”.
Je to legendární a opravdu krásná zbraň a pokud
byste ji chtěli vidět v akci, v rukou zkušených
střelců, přijeďte se podívat na některou ze
soutěží pořádanou Bullet Corralem.
Internetové tipy na závěr. Víše zmíněnou
písničku “The Hunters of Kentucky” si můžete
poslechnout třeba na jůtůb. ;-) I všechna zde
uváděná (chybějící) fakta a místa si lehce najdete
na internetu. Pokud ovšem chcete navést na
nějaký ten špek, pak si zkuste vyhledat tento
text: “D. Boone Kilt a Bar” anebo “Daniel
Boone Old Thick Licker”.

Martin „Důďa“ Dudík
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Program WI – CZ, z. s.
na rok 2019
Změna programu je
vyhrazena!

8.
Web: www.ceskerodeo.cz

Rodea 2019
22.6.2019 Plástovice
SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V
RODEU
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR
DYKA KRCHOVA

Akce WI-CZ:

10.8.2019 Ranč Dalu Kozohlody
SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V
RODEU
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR
DYKA KRCHOVA

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

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

Kontakt – info:
President WI-CZ:
Miroslav „Hurikán“ Oupor,
Hosín 163, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
Tel.: mobil 603 443 830,
e-mail: wi@westerners.cz,
http://www.westerners.cz

27. – 29. července 2018
Rendezvous WI - CZ, z. s.
Beaver City – Strážek
Rýžovaní zlata, Hod nožem,
Střelba z luku a jiná
překvapeni...
Ve večerních sobotních
hodinách bal WI – CZ, z. s.
s bohatou tombolou!!!
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24.8.2019 Ranč Ježkův Mlýn
Hoštka
SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V
RODEU
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR
DYKA KRCHOVA
21.9.2019 Ranč Hoslovice
SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V
RODEU
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR
DYKA KRCHOVA
Valná hromada a galavečer
Vyhlášení Mistrů za rok 2019
Skladba disciplín na daná rodea
bude upřesněna v propozicích.
Během sezony změna termínu
vyhrazena!!!

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

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.

PRÉRIE EXPRESS

9.
Překvapení opět bude….

30. srpna – 1. srpna 2019
Zlatá šíp BC (WCC, TC)
Beaver City – Strážek
Další kolo v lukostřelbě.
6.-8. září 2019
Prodejní výstava „Nože 2019“
Příbram
Bude upřesněno!

1.-3. listopadu 2019
„Halloween v Beaver City“
Beaver City – Strážek
2.11. Členská Schůze TC

23. listopadu 2019
„Thanksgiving Day“
Beaver City – Strážek
Slavnostní večerní akce pouze pro
členy Western City Corralu
a jimi pozvané hosty s osobní
pozvánkou (TC zván)
Vybrané delikatesy na stolech po
celý večer. Během akce 7.kolo
celoročního závodu pro všechny
osadníky Beaver City spolu s
vyhlášením výsledků celé soutěže
a výběrem cen vložených do
tohoto zápolení

11.-13. říjen 2019
„Zlatý šíp v pohybu“
Beaver City – Strážek
Moto závodu: Radost z pohybu
4.ročník lukostřelecké soutěže na
pohyblivé terče
Překvapení opět bude….
25.-28. října 2019
Brigáda TC
Fort Beaver – Strážek
1.-3. listopadu 2019
„Halloween v Beaver City“
Beaver City – Strážek
Moto závodu: Radost z pohybu
4.ročník lukostřelecké soutěže na
pohyblivé terče

e-mail: moupor@quick.cz

25.-28. října 2019
Brigáda TC
Fort Beaver – Strážek

15.-17. listopadu 2019
„Setkání westernových
městeček 2019“
West Park Plzeň
12. ročník společného setkání,
soutěžení a veselení 2019 ve
West Parku na okraji Plzně
(www.westpark.cz )
27.-29. září 2019
Brigáda BC+TC
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování
FB.

WI – CZ

Akce Bullet Corralu:
Kontakt – info:
Miroslav Oupor, Hosín 163,
373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel: 603 443 830,

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
6. – 7. září 2019
Medvědí tlapa
(střelecký klub Placy)
střelnice Placy
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
28. září 2019
Pistolnické klání
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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
12. října 2019
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
2. listopad 2019
Dušičkový country bál (BC + sbor
dobrovolných hasičů Hosín)
Hosín u Českých Budějovic
K poslechu a tanci hraje kapela
PATROLA
Kontakt: Miroslav Oupor
tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz
7. prosince 2019
Střelba na krocana (BC + ASK
Stará Boleslav 8 Iowa cawalry)
střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních,
křesadlových a nábojových zbraní do
roku 1899.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt:
Miroslav Oupor
tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz

Akce

10.
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,
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.
20.-23. června 2019
Brigáda BC
Beaver City – Strážek
28. června -7. července 2019
Táboření Trappers‘ corralu
Křemže.
Během akce 3.kolo celoročního
závodu pro všechny osadníky
Beaver City

20. července -3. srpna 2019
„Beaver City v roce 1879“
30.dobové setkání všech
westerners v Beaver City.
Beaver City – Strážek
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

WI – CZ
setkání vás čeká spousta
překvapení
Během akce 4.kolo celoročního
závodu pro všechny osadníky
Beaver City
26.-28. července 2019
RENDEZVOUS WI-CZ, z. s.
Beaver City – Strážek
Rýžování zlata, Hod nožem,
Střelba z luku, Dostih na ¼ BC
míle a jiná překvapení...
Ve večerních sobotních
hodinách bál s bohatou
tombolou!!!

30.července 2019
„O nejlepšího střelce Beaver
City“
Dlouhé, krátké i nejkratší
zbraně-křesadlové, perkusní i
nábojové
Společný odjezd střelců na
střelnici Beaver City dle
společné dohody předem-bude
upřesněno!
cca 20. srpna 2019
Odjezd jezdce Pony Expressu
směrem východním.
Beaver City – Strážek
Termín bude upřesněn!
30. srpna. -1. září 2019
„Zlatý šíp B.C.“
Beaver City – Strážek
13.ročník lovecké podzimní
akční soutěže lukostřelecké
Holé i tradiční luky
Motto závodu: Co si ulovíte, to si
sníte! Kdo si neuloví, hladoví a
vegetarián bývá špatný střelec.
Během akce 5.kolo celoročního
závodu pro všechny osadníky
Beaver City
6.-8. září 2019
BUHURT v BC
Beaver City – Strážek
6.-8. září 2019
Prodejní výstava „Nože 2019“
Příbram
Bude upřesněno!
13.-15. září 2019
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22.8.2019 17:00 hodin
„Mistrovství ČR v hodu nožem a
tomahavkem“
START Polské části Pony
Beaver City – Strážek
Expressu
Pořádáme ve spolupráci s
Luboň – Poznaň Post Office
W-clubem Praha
(příjem pošty)
21.8.2019 05:00 hodin
20.-22. září 2019
„Pohár Jendy Červotoče“
DOJEZD – Polské části Pony
Beaver City – Strážek
Expressu
Zlatokopecká soutěž pouze na
PL/ČR hranice Kateřinky – Post
tradičních pánvích
Office (příjem a výdej pošty)
Mnoho zlatokopeckých disciplín a
23.8.2019 06:00 hodin
krásných cen ve spolupráci s KMSZ
DOJEZD MZV a MSV – Kletné 27.-29. září 2019
Suchdol nad Odrou - Post Office
Brigáda BC+TC
(příjem a výdej pošty)
Beaver City – Strážek
23.8.2019 13:00 - 14:00 hodin
- slavnostní otevření stálé Post
11.-13. říjen 2019
Office č.21 s westernovým
„Zlatý šíp v pohybu“
programem a country zábavou na
Beaver City – Strážek
Malé skále Kletné – Suchdol nad
Moto závodu: Radost z pohybu
Odrou
4.ročník lukostřelecké soutěže na
pohyblivé terče
START MVV – směr hraniční
Překvapení opět bude….
přechod ČR/SK Bumbálka
Během akce 6.kolo celoročního
23.8.2019 14:30 hodin
závodu pro všechny osadníky
Beaver City
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Dojezd MVV ČR/SK hranice
(www.westpark.cz)
Bumbálka – Post Office (příjem a
výdej pošty)
23. listopadu 2019
23.8.2019 23:00 hodin
„Thanksgiving Day“
Beaver City – Strážek
START na Slovenské východní
Slavnostní večerní akce pouze
části Pony Expressu
pro členy Western City Corralu
Seňa – Milhošť Post Office
a jimi pozvané hosty s osobní
(příjem pošty)
pozvánkou
Janovik – Post Office (příjem
Vybrané delikatesy na stolech po
pošty)
celý večer. Během akce 7.kolo
22.8.2019 22:00 hodin
celoročního závodu pro všechny
osadníky Beaver City spolu s
START na Slovenské jižní části
vyhlášením výsledků celé
Pony Expressu
soutěže a výběrem cen
Bratislava – Post Office (příjem
vložených do tohoto zápolení
pošty)
24.8.2019 01:00 hodin
27.-31. prosinec 2019
Pohoda 2019
CÍL: Pod Tlstou horou –
Beaver City – Strážek
Chocholná – Velčice, okr.
Trenčín, SK
24.8.2019 16:00 hodin – výdej
p o š ty
- slavnostní program – oslava 25.
výročí Pony Expressu na
Slovensku

Chocholná SK 17.8.2019 –
24.8.2019

5.1 POŠTOVNÍ ÚŘADY PRO
ROK 2019
D - Sebnitz a Rüttenbrock
PL - Luboň - Poznaň,
STRębiechów,
ART – NěmeTaczów
cká část Mały,
Pony Nowy
ExDwór,
pressuPilszcz
NL/DE hranice – Rüttenbrock
ČR - Dolní Poustevna, Stříbrná
Post Office
(přLhota,
íjem a vStudánky,
ýdej pošty)Tábor,
17Liesková,
.8.2019 16:Jihlava,
00 hodinBeaver City,
Suchdol nad Odrou, Bumbálka,
DOJEZD Sebnitz hranice D/CZ
(přKateřinky,
íjem a výdeOpava
j pošty)
21SK.8.201Seňa,
9 08:0Janovik,
0 hodin Košice,
Biele Vody, Žilina, Bratislava,
START – Česká část Pony
Trenčín, Chocholná
Expressu
Dolní Poustevna
21.8.2 19 09:30 hodin

START Česká Jižní Větev (ČJV)
Studánky – Post Office (příjem a
výdej pošty)
21.8.2019 05:00 hodin

25.-28. října 2019
Brigáda BC
Beaver City – Strážek
1.-3. listopadu 2019
„Halloween v Beaver City“
Beaver City – Strážek
1.11. Členská Schůze WCC
+2.11. ČS TC

Kontakt – info: Pony Express
Corral WI-CZ, p.s.
Sídlo: Muzeum Městyse Suchdol
nad Odrou
Komenská ulice 230,
74201 Suchdol nad Odrou;
Sheriff: Jaroslav Čermák
Tel.: + 420 602 328 809
E-mail: j.cermak@dverecag.cz
E-mail:
pony.express@westerners.cz

START ČJZV Lísková – Post
Office (příjem a výdej pošty)
21.8.2019 08:30 hodin
DOJEZD ČZV, ČJV a ČJZV –
Stříbrná Lhota – Post Office
(příjem a výdej pošty)
22.8.2019 01:00 - 01:30 hodin
START Stříbrná Lhota směr ČVV
22.8.2019 02:00 hodin

PLÁNOVANÉ ČASY 35. JÍZDY
EPEA
15.-17. listopadu 2019
„Setkání westernových městeček
2019“
West Park Plzeň
12. ročník společného setkání,
soutěžení a veselení 2019 ve West
Parku na okraji Plzně

DOJEZD ČVV – Jihlava na
Pančavě – Post Office
(příjem a výdej pošty)
22.8.2019 16:00 hodin

35. jízda proběhne hvězdicovitě
s cílem 24.8.2019 v 16. hodin
v Chocholné na Slovensku.
Směr a časový rozvrh jízdy
35. ročníku EPEA z.s. 2019
Start: D a PL a SK Cíl

START ČVV – Jihlava na
Pančavě směr MZV

¨
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BULLET CORRAL
WESTERNERS INTERNATIONAL-CZ p.s.
a
SSK Mikulov
zve všechny westernové střelce
na

Westernové klání ze zbraní Divokého západu

WESTERN NA BOOT HILL
a zároveň na

7. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY VE STŘÍLENÍ Z WESTERNOVÝCH
ZBRANÍ A VELKOU CENU WI-CZ
Kdy:
Kde:
Program:

12.7. – 13.7.2019
střelnice Mikulov
Čtvrtek 11.7.2019: příjezd do 24:00, ubytování , prezence
Pátek 12.7.2019:
od 9,00 hod
akční střelba – 4 až 5 stanovišť
volná zábava
Sobota 13.7.2019: od 9,00 hod
akční střelba – 4 až 5 stanovišť
vyhodnocení soutěže
volná zábava
Neděle: úklid, rozloučení a odjezd
Při prezenci se budou kontrolovat zbraně a zbrojní průkazy . U zbraní
kategorie D se bude kontrolovat zkušebna a zapisovat průkaz totožnosti
Vyhlášené kategorie:
Křesadlová mušketa
Křesadlová puška civilní
Perkusní puška
Revolver SA perkusní nebo nábojový
Zadovka jednoraná perkusní nebo nábojová
Opakovačka LA , SA
Pistole perkusní nebo křesadlová
Opakovačka LA , SA ráže 22 malorážka - pouze pro mládež od
od 10 do 15 let , ženy a dívky od 10 let
Možnost přihlášení do dvou kategorií
Počet ran:
revolver 60
perkusní a křesadlové pušky 60
opakovačka 100
zadovka 100

PRÉRIE EXPRESS
Startovné:
Ubytování:
Stravování:
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pistole 60
Platí pro jednu kategorii a podle počtu přihlášených střelců
300,- Kč za první kategorii, 150,- Kč za druhou
100,- Kč za malorážkovou
ve vlastních dobových nebo moderních stanech .

občerstvení zajištěno po celý den (jídlo na objednávku pátek
oběd a večeře, sobota oběd a večeře - platba celkem za čtyři
jídla 360,-Kč předem při placení startovného.Děti účastníků
soutěže do 10 let platí 50% stravného , pokud si jeho zástupce
zaplatí jídlo . Kdo do 25.6.2019 nezaplatí, tak nejí!!!), vlastní
nádobí sebou .
Platba:
startovné zaslat nejpozději do 25.6.2019 na
konto 2301631438/2010 nebo zaplatit přímo do 25.6.2019
panu Miroslavu Ouporovi. Stvrzenka o platbě bude
kontrolována při příjezdu na střelnici.Pozdější platby bez
domluvy budou navýšeny o částku 200,- Kč .
Zbraně:
Odpovídající době osidlování Severoamerického kontinentu do
1899 dle pravidel WI-CZ
Oblečení:
po celou dobu soutěže je požadováno tradiční westernové
odpovídající stylem nebo dobové.
Přihlášky:
do 25.6.2019
poštou:
Miroslav Oupor
Hosín 163
373 41 Hluboká nad Vltavou
e-mail:
moupor@quick.cz
nebo osobně
Dotazy:
Miroslav Oupor
tel.: +420 603 443 830
Stanislav Baláž
tel.: +420 608 709 878
Přihlášky možno získat u kontaktních osob nebo na internetu na stránkách
bc.westerners.cz .nebo na Facebooku Bullet Corralu .
Střílí se podle národních pravidel WI-CZ .
Na střelnici probíhá ve dnech 7.7.-10.7.2019 soukromá akce a brigáda
členů Bullet Corralu a je po tuto dobu uzavřena .
Sponzor akce :
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Tradiční

RENDEZVOUS

WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, z. s.
se bude konat dne

26. až 28. července 2019

na Beaver City

u obce Strážek na Moravě.
(Westernové městečko Beaver City, č. p. 234, 592 53 Strážek, http://wcc.westerners.cz/)

Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba z luku a jiná překvapení…
Ve večerních sobotních hodinách bál WI – CZ s bohatou tombolou!!!
Vstup jen v oblečení westernového stylu corralů WI – CZ.
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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: Miroslav „Hurikán“ Oupor, http://www.westerners.cz
Hosín 163, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Tel.: mobil 603 443 830, e-mail: wi@westerners.cz,
Vicepresident WI-CZ: Jaroslav Čermák viz Sheriff XPC, e-mail: vicepresident@westerners.cz
Secretary WI-CZ: Milan Mach, Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, Tel.: mobil 606459153,
e-mail: tarpanclan@seznam.cz
Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář): Karel Šlejhar; Rudolfovská 63/127; 370 01 České Budějovice;
Tel: 777 782 690; e-mail: slejhar@kostax.cz

Sheriff Pony Expressu: Jaroslav Čermák, http://xpc.westerners.cz
Sídlo XPC: Muzeum Městyse Suchdol nad Odrou, Komenská ulice 230, 74201 Suchdol nad Odrou,
Tel.: mobil

+ 420 602 328 809, 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: Stanislav (Jizva) Baláž, http://bc.westerners.cz
Sídlo Corralu: Hosín 163, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Tel.: mobil Tel.: 608709878,
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
Kontrolní komise WI-CZ:
Předsedkyně – Lucie Horáková; Tel: 774 076 113; e-mail: Luca1998@seznam.cz ; rev.kom@westerners.cz
Členové KK: Martina Hampejsová; Tel: 723 416 254; e-mail: martina.hampejsova@email.cz
Tomáš Nový; Tel: 773 966 790; e-mail: predakjv@seznam.cz

18.

PRÉRIE EXPRESS

WI – 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!

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

PRERIE

EXPRESS

Informační čtvrtletník
Členská publikace zdarma!
Vydává Westerners International – CZ z. s.
Šéfredaktor: Josef „Joe“ Moravec
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