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V tomto Čísle najdete
Ahoj Westerners

Ahoj Westerners…
blíží se konec roku, a to je čas bilancování a dá se
říct, že je co. Především jsme si v únoru zvolili
nového presidenta a ten nezahálí a snaží se
rozhýbat činnost ve všech corralech a tím i celou
Radu WI-CZ. Nadále probíhá složitá registrace
corralů. Je hotova ze tří pětin. Rada schválila
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založení nového transparentního účtu v jiné bance.
Do finále se blíží program Cowpackova Country
bálu ve Stranicích. Termín je 15. února 2020, a
členové budou mít opět slevu na vstupném a
přednostní rezervaci míst. V programu bude také
slavnostní předání cen WI-CZ, Old Joe. S tím
souvisí také Shromáždění vyslanců WI-CZ.
Bude opět ve vedlejší restauraci U Milotů před
country bálem. Klíč k jmenování vyslanců je
1:10 s tím, že se počítá každá započatá desítka
v počtu členů corralu. Příklad: 39 členů – 4
vyslanci, 41 členů – 5 vyslanců. Je tedy v zájmu
corralů, aby do 31. 12. 2019 měly co nejvíce
členů. Tohle datum je určující pro počet vyslanců.
Rada se také snaží oživit program Rendezvous, a
hlavně připravuje větší informovanost pro členy,
co se týká nejen programu, ale také ubytování
v Beaver City. Ve hře je také případná finanční
dotace, která se bude vztahovat na konkrétní

ZALATÝ RODEOVÝ HATTRICK!
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použití a bude podléhat schválení Radou.
Rozpočet na příští rok se nebude příliš lišit,
bude mírně přebytkový a je v něm počítáno
s výrobou
nových
vlajek
WI-CZ
a
upomínkových předmětů pro členy ke XXX.
letům WI-CZ. Rada se shodla na výrobě
podobného odznaku jako ke dvaceti letům, ale
v jiné barvě. Pokud budou finance, je možné
tyto odznaky vyrábět v jiné barvě, každých pět
let s tím, že nakonec vznikne sběratelská řada
odznaků. Rada zahájí jednání s firmou Pinto –
Max Haken o obnově slev pro členy WI-CZ.
Přeji všem krásné Vánoce a všechno nejlepší
do nového roku 2020.

Milan Mach, Secretary WI-CZ

prvenství před dvěma „vlčáky“ Přemkem
Řeháčkem a Janem Veselým.

Ve fotbale nebo hokeji to je ojedinělý
počin. Ale v rodeu? To je bomba! O tenhle
neobvyklý zápis do dějin českého rodea se
postarala Adéla Nováčková, rodeová
jezdkyně!

Potřetí za sebou se stala Mistrem-yní
České republiky v rodeu. To tady ještě
nebylo. Klobouk dolů, pánové!!! A letos to
měla opravdu složité a napínavé do
posledního rodea, do poslední disciplíny, do
posledního bodu. Nervy udržela vysloveně
na uzdě své kobylky a uhájila velmi těsné

To v Poháru WI-CZ v rychlostních
disciplínách vyhrála Kristýna Matějková
doslova o parník a po roční pauze se vrátila
na rychlostní trůn. Nelítostnou bitvu svedly
v Poháru Dyka Krchova také juniorky, a
výsledek? Dobytkářské disciplíny ovládla
těsně Natálie Nováčková a rychlostky opět
Eliška Roučová. Nakonec ještě královská
disciplína Steer Wrestling. V té kraloval
„kamikadze“ Miroslav Kraus. Na něj určitě
žádné dobytče dlouho nezapomene. A teď
vzhůru do sezóny 2020!
mm
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Zlatý šíp
Beaver City

a v říjnu "radost z pohybu" (taky 2 fotky).

Ahoj lidi. Minulé číslo jsem nechtěně
vynechal, ale teď tu mám nové zprávy z
činnosti Trappers Corralu. Většina se toho
odehrává na Beaveru.

Tandem
Halloween na Beaver City

Po prázdninách krom několika brigád a
všelijakého činění kůží se část TC zúčastnila
2 lukostřeleckých závodů – Zlatý šíp BC. V
září to byl jeden závod - "Lovecká" (první
dvě fotky)

První listopadový víkend je každoročně
vyčleněn na populární akci Halloween, při
které TC dělá i svou Valnou hromadu.
Docela se nám osvědčilo spojit příjemné
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Den „Díkuvzdání“
na Beaver City.

s užitečný, viz foto.

Poslední celý listopadový víkend jsme byli
jako každoročně pozvání na Thanksgiving
Day. Pohodový víkend s prima lidmi.

Také proběhl závěrečný díl lukostřelecké
celoročky.

Tandem

5.
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Večer žranice, celkové vyhodnocení
lukostřelby ročníku 2019 a rozebrání cen.
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Poslední listopadovou sobotu jsme se jeli rozloučit
s dlouholetým členem TC a naším kamarádem
Jeníkem Červotočem. Pohřeb se konal v Bystřici
nad Pernštejnem.

Letošní ročník vyhrál Hugo z WCC –
gratulujeme.

Tandem

Jan „Červotoč“ Šlechta
* 15. 5. 1946 - † 25.11. 2019

Tandem
Odešla nám další výrazná osobnost
Westerners do věčných lovišť, a to
Jan Šlechta, alias Jenda Červotoč.

Přátelé bohužel nám zemřela další výrazná
postava TC, WCC, WI a vůbec celého ČR
westernu.

PRÉRIE EXPRESS
Jenda pocházel z Prahy Braníka. Vyučil se
zámečníkem a pracoval později v cementárně
Beroun, kde měl na starosti údržbu dopravní
techniky a byl uznávaným mistrem ve svém
oboru. Již tehdy byl znám svým řemeslným
umem. Nedílnou součástí té doby bylo i
trampování. V této době s otcem a bratrem
Maxou kupují domek s pozemky v obci
Rýmaně, dnes součást města Mníšek pod
Brdy, kde se rozhodli společně věnovat
rančerství a vypadalo to, že budou úspěšní.
Bohužel zasáhly nemoci, smrt otce a bratra a
vysněný projekt musel být ukončen. Jenda
onemocněl žloutenkou, kterou byl infikován
paradoxně v nemocnici při banálním odběru
krve. Ač mu doktoři nedávali více naděje jak
půl roku, Jenda byl velký bojovník, a
nakonec svou nemoc zcela překonal. Bohužel
důsledkem nemoci nastaly problémy s chůzí.
Všichni jej pamatujeme s jeho slavnou
„berlou klofalkou“. Výsledkem byl nakonec
invalidní důchod.
V té době se seznamuje skrze synovce
Martina s partou Hide Spot, která je
zakladatelem Trappers‘ Corralu při
Westerners International-CZ. Jenda do této
organizace vstoupil a stal se traperem tělem i
duší, protože Jenda vždy když něco dělal, tak
důsledně. I zde se okamžitě projevilo jeho
nadání při výrobě replik dobového oblečení,
výstroje a výzbroje a velmi záhy patřil mezi
ty nejlepší. Spolu s partou traperů Hyde
Spote se zapojil do projektu Beaver City u
obce Strážek, budováním takzvaného Fort
Beaver. Později se Jenda stal i členem
Western City Corralu. Hned v úvodu byl
Jenda ustanoven hlavním šéfem v tomto
projektu za Trappers‘ Corral. Jeho invalidita
mu nezabránila ani v tom, aby patřil mezi ty,
kteří se nejvíce podíleli na výstavbě. Díky
svému workoholismu si vysloužil přezdívku
„Červotoč“. Nakonec na Beaver City trvale
bydlel a celoročně žil. Tam se také seznámil
s další svou vášní a to zlatokopectvím. Jak
jinak, i v tom byl velice dobrý. Založil
Golden Rush Corral při WI-CZ, kde byl i
šerifem. Zúčastnil se aktivně několika jak
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českých, tak i celosvětových soutěží v
rýžování zlata a dodnes se koná na Beaveru
soutěž v rýžování „O pohár Jendy
Červotoče“. Splnila se mu dokonce i jeho
touha navštívit společně s kamarády Aljašku
i Kalifornii.
U Jendy nešlo jen o to, že byl nebývale
řemeslně zručný, ale i o to, že se vždy snažil
proniknout k samotnému jádru toho co dělal.
Čili nedílnou součástí byl sběr potřebných
informací o dané věci a následné dokonalé
studium. Rozsah jeho vědomostí z něj dělal
skutečného odborníka. Jenda byl tedy
fakticky i badatel a historik, ať už se jednalo
o lovce kožešin, faunu a flóru s tím spojenou,
tak i v oblasti mineralogie z důvodu jeho
zájmu o zlatokopectví. Převyšoval ale i
v oblasti řemeslné, protože stačí si
připomenout jeho práci v kovárně anebo jeho
řezbářské výrobky. To už nebylo jen řemeslo,
ale umění v pravém slova smyslu. Jenda byl
prostě skutečně výjimečnou osobností!
Z výše uvedeného plyne, že byl aktivní i jako
člen WI-CZ. Jako velitel FB byl členem
Rady Trappers´ Corralu, jako šerif GRC byl i
členem Rady WI-CZ. Aktivně se vždy
zapojoval do akcí i jiné činnosti jak v TC,
WCC, GRC, tak i WI-CZ. Proto byl oceněn i
organizací Westerners International-CZ
cenou „Old Joe“ jako výjimečná osobnost
organizace a byl i „Čestným členem Hide
Spotu“ a i Trappers‘ Corralu“.
Nakonec ale i jej dostihlo stáří a nemoci. Byl
nucen hodně zvolnit. Poslední desetiletí jeho
života se o něj starali kamarádi a přátelé z
Western City Corralu a 2 poslední roky svého
života prožil v nedalekém domově pro
seniory v Mitrově, odkud mohl své kamarády
v Beaver City kdykoliv navštěvovat, pokud
mu to síly dovolily. Na Mitrově prožil i své
poslední chvíle, než nás opustil a vydal se na
svou cestu za zlatými valouny na věčnost. Na
Tebe Jendo – nelze zapomenout…
mor
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Program WI – CZ, z. s. na rok
2020
Změna programu je vyhrazena!

Akce Rodeo Corralu:
V tomto roce slaví WI-CZ
30 výročí založení!
Akce WI-CZ:

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

Rodea 2020
Termíny se zatím plánují!

15. únor 2020,
Členská schůze vyslanců WI-CZ
Restaurace U Milotů, Strančice

Skladba disciplín na daná rodea bude
upřesněna v propozicích.
Během sezony změna termínu vyhrazena!!!

15. únor 2020, 18h.
Cowpackův Country Bál
Sokolovna, Strančice
Tradiční setkání Westerners a přátel s tancem a
bohatým programem.

24. – 26. července 2020
Rendezvous WI - CZ, z. s.
Beaver City – Strážek
Rýžovaní zlata, Hod nožem, Střelba z luku,
Dostih na ¼ BC mile a jiná překvapeni...
Ve večerních sobotních hodinách bal WI – CZ s
bohatou tombolou!!!
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

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 i letos, roku 2020
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

PRÉRIE EXPRESS
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Akce pro westmany, trappery a trampy.

15. února 2020
Cowpackův bál + Členská schůze WI-CZ (WI-CZ)
Sokolovna – Strančice
Tradiční akce WI-CZ.
15. až 17. března 2020
Kinematograf (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Promítání reportáží, dokumentů, návodů... zkrátka
všeho, co se týká našeho zaměření. Večerní
překvapení dle výběru zúčastněných!

3.-5. duben 2020
„Zlatý šíp – terčovka“ (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Jarní akční soutěž v lukostřelbě
Holé a tradiční luky v klasických terčových
disciplínách.
Během akce 1.kolo celoročního závodu pro všechny
osadníky Beaver City

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

10.-14. duben 2020
Brigáda TC (TC)
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování FB.
8.-10. květen 2020
Brigáda WCC a TC (WCC & TC)
Beaver City – Strážek

25.leden 2020
Souboje pákových opakovaček (BC)
Střelnice KVZ Polná u Dobroutova
Pákové opakovačky černý i nitro prach.
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Tomáš Rosický tel: 724 292 100,
email: rosicky@advokat.ji.cz
3. – 4. duben 2020
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, http://www.placy.cz

3. - 5. květen 2019
13. Setkání přátel divočiny
+ 3. kolo roční soutěže v lukostřelbě (WCC & TC)

16. květen 2020
Westernové souboje – Rychlejší než smrt
střelnice KVZ Polná u Dobroutova
Perkusní a nábojové revolvery – pouze černý

PRÉRIE EXPRESS
prach. Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Tomáš Rosický, tel: 724 292 100,
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz
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„Zlatý šíp B.C.“ (WCC & TC)
Jarní akční soutěž v lukostřelbě
Holé a tradiční luky v klasických terčových
disciplínách.
Během akce 1.kolo celoročního závodu pro
všechny osadníky Beaver City
10.-13. duben 2020
Velikonoční Brigáda na BC+TC (WCC & TC)
Práce a také oslavy svátků Velikonočních.
24.-26. duben 2020
„Jarní cena W-clubu“
Jarní cena v ovládání biče, lasa, hodu nožem,
tomahavkem a lukostřelba pořádáme ve
spolupráci s W-clubem. (WCC)
Otevřená soutěž také pro všechny trappery,
indiány….
8.-10. květen 2020
Brigáda na Beaver City (WCC)

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,
Czech Republic
www.general-store.cz

15.-17. květen 2020
„13.Setkání přátel divočiny“
(WCC & TC)
Akce pro všechny: westmany, trappery a trampy.
Pořádáme ve s Trappers´ Corralem WI-CZ.
15.-17. květen 2020
„Beaver Trail“ (WCC)
Soutěž pro ověření oddanosti, poslušnosti a
obratnosti vašich koní.
Během akce 2.kolo celoročního závodu pro
všechny osadníky Beaver City
(obojí součást akce setkání přátel divočiny)
22.-24. květen 2020
Brigáda na Beaver City (WCC)

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.
31. leden–2. únor 2020
„Den Osídlení“ (WCC)
Oslavy 25.výročí osídlení našeho Nového Domova
Pohodové posezení u domácího krbu s přáteli.
15. únor 2020
Strančice – schůze WI-CZ, z.s, a poté
Cowpackův bál
13.-15. březen 2020
„8.Kinematograf“ (WCC & TC)
Promítání reportáží, dokumentů, návodů... zkrátka
všeho, co se týká našeho zaměření. Večerní
překvapení dle výběru zúčastněných!
3.-5. duben 2020

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

Pony Expres 2020 se plánuje!
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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
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XXX. LET WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, z.s.

ČLENSKÁ SCHŮZE A NEB VALNÁ HROMADA VYSLANCŮ WI-CZ, Z.S.

15. únor 2020
Restaurace „U Milotů“ – Strančice!

COWPACKŮV COUNTRY BÁL

15. únor 2020
Sokolovna – Strančice

PRÉRIE EXPRESS
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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
Nad stanicí 18
162 00 Praha 616
Telefon: Moravec 606 366 529
E-mail: moravec.vn@gmail.com

Uzávěrka příštího čísla
15. února 2020
Vyjde do 15. března 2020
Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2020, vyjde do 15. 6. 2020

