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Ahoj Westerners…
už jste o tom slyšeli? Narvaná Strančická
sokolovna, že by panák rumu nepropad. Energie
proudící ze sálu rozkmitala i elektrické vedení přilehlé
železniční tratě a vytvořila tajemné světlo nad
setmělými Strančicemi. Takovou sílu má Cowpackův
Country bál, který spolupořádá Westerners
International-CZ. Hlavní pořadatel Jiří JAAN Navrátil
připravil opravdu nabitý a atraktivní program.
Konferenciér Petr Boleslav z Country Rádia
představoval jedno číslo programu za druhým. Všechno
začal Elvis P. známým hitem Don´t be Cruel a pak už to
jelo jako po másle. Na podiu hráli Bessoni, pod podiem
křepčila Caramelka, lasa roztáčela Jana Crazy Kotvová
a legendární zpěvák Tomáš Linka potěšil svými
největšími hity. Došlo i na slavnostní předání cen WICZ, Old Joe. Letos je z rukou presidenta WI-CZ Mirka
Oupora převzali: Eva Veselá z Trappers´ Corralu,
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Karel „Scot“ Hejtman z Western City Corralu a
Karel Šlejhar ml. z Bullet Corralu. A nakonec tradiční
kankán na cestu domů. Na balkonu fungovalo Riders
Studio z polské Karpacze, které na požádání vyrobilo
Reward s vaší fotkou, jako hledaného zločince.
Občerstvení bohaté, stejně jako tombola, kde vyhrával
každý zakoupený los a obsluha pohledná. Suma
sumárum, velmi příjemný večer plný zážitků. Před tím
ovšem proběhla neméně důležitá akce. Od 15:00 hodin
se ve vedlejší restauraci U Milotů sešla Členská schůze
WI-CZ. Účast vyslanců byla téměř vzorná a také díky
tomu proběhla schůze po delší době v klidu. Padaly
věcné informace, reálné návrhy, rokovalo se

Pony Express má na Moravě
stálou poštovní stanici
Československého Pony
Expressu č. 21 se stálou Post
Office a mini expozicí o EPEA
v areálu Malá skála, Kletné –
Suchdol nad Odrou
Myšlenka zřídit v Suchdole nad Odrou stálou
Post Office Pony Expressu vznikla u členů
Pony Expressu a Western klubu v době, kdy
jsme od městyse získali areál u Kletenské
přehrady s bývalým kioskem pro svou
činnost. Svépomocně a za podpory městyse
Suchdol nad Odrou a sponzorů jsme
vybudovali areál s westernovým Saloonem a
při příležitosti 35. jízdy Pony Expressu jsme
slavnostně otevřeli na Malé skále i novou
stálou Post Office. Slavnostním prostřižením
pásky Sheriffem Pony Expressu Jaroslavem
Čermákem a starostou Městyse Ing.
Richardem Ehlerem byl za přítomnosti členů
Pony Expressu zahájen provoz této stálé Post
Office.
Post Office bude v provozu na všech
westernových akcích, koupíte zde a odešlete
poštou Pony Expressu pohlednice, je možno
zakoupit i propagační předměty Pony
Expressu. Výtěžek z prodeje je použit k
hlavní činnosti Pony Expressu, a to hlavně na
jízdu Evropského Pony Expressu.
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v přátelské atmosféře. Obě akce tak přispěly
k důstojnému zahájení oslav 30 let založení
Westerners International-CZ. A proto vzhůru
k dalším letošním oslavám. Ty by měly vrcholit
24. – 26. července na Rendezvous WI-CZ
v Beaver City. Rada WI-CZ doufá v hojnou účast
členů a připravuje slavnostní program. Heslo zní:
Sejdeme se v Beaver City.
Mějte se fajn,

Milan Mach, Secretary WI-CZ
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Lidka Tošovská, foto Jaroslav Tošovský

Informace o 35. jízdě
Československého
Pony Expressu.
Letošní 35. ročník byl těsně před jízdou
poznamenán velkou nepřízní počasí. Celá
trasa tak byla hodně rozmáčená a těžká
nejen pro koně, ale i pro jezdce. Start
Evropského
Pony
Expressu
byl
v Německém Rüttenbrocku 17.8.19 v 16
hod., na hranice Němci přijeli včas, a tak
bylo dost času připravit poštu, a ještě lehce
posunout start České Západní větve, která
za zvuku hymny odstartovala 21.8.19 v 7.50
hod. směr Stříbrná Lhota. Kam jezdci
dorazili po více jak sedmnácti hodinách
jízdy 22.8.19 v 1.20 hod. po půlnoci. Další
v pořadí dorazila do Stříbrné Lhoty Česká
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Jihozápadní větev, která měla letos
premiéru a z mého pohledu velice
zdařilou. Startovala 21.8.19 v 8.30 hod.
z Lískové a přes hrad Švihov, kde byl
otevřen další poštovní úřad, který
návštěvníci hradu téměř vykoupili, po
skoro osmnácti hodinách 22.8.19 ve 2
hod. po půlnoci dorazila do cíle ve
Stříbrné Lhotě. Jako poslední a bohužel
s dvou hodinovým zpožděním dojela do
Stříbrné Lhoty i Česká Jižní větev, která
jako tradičně startovala z Lipna 21.08.19
v 5.15 hod. a přes České Budějovice a
Tábor přijela do Stříbrné Lhoty 22.8.19
ve 3.30 hod. Jezdci České Východní
větve tak vyráželi na trasu se zpožděním
22.8.19 ve 4 hod. směr Jihlava, kam
dorazili 22.8.19 v 18.30 hod. I přes velké
úsilí všech jezdců a koní se nepodařilo z
nabraného zpoždění nic stáhnout.
Předávkou v Jihlavě na Pančavě se Pony
Express dostal do své Moravské části.
Moravská Západní větev startovala
22.8.19 v 19 hod. a jezdci odstartovali
směr Suchdol nad Odrou, kde předávali
poštu po necelých 21 hodinách 23.8.19
v 15.30 hod. Do Suchdola mezitím
dorazila pošta z Polska, kterou přivezla
Moravská Severní větev startující
z Kateřinek 23.8.19 v 6 hod. Po
slavnostním otevření nové stálé poštovny
Pony Expressu na Kletné v Suchdole nad
Odrou a za zvuku hymny jezdci
Moravské východní větve vyrazili
směrem
k slovenské
hranici
na
Bumbálku, kde předali svoji poštu
24.8.19 v 0.30 hod. slovenským jezdcům.
Slavnostní
cíl
letošního
ročníku
Evropského Pony Expressu byl u
příležitosti oslav 20. jízdy Slovenské části
Pony Expressu v Chocholné u Trenčína,
kam celá pošta dorazila v pořádku a na
čas, jak je u Pony Expressu dobrým
zvykem.
Závěrem bych chtěl všem jezdcům,
pošťákům,
předákům
a
ostatním
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organizátorům moc poděkovat za velice
zdařilý průběh celé 35. jízdy. Pro mnohé a
vlastně i pro mne to byl první ročník v nové
funkci. Věřím, že se to povedlo a příští rok
se s Vámi všemi potkám znovu.
S pozdravem „ať nám koně jdou“
Jarda Čermák – Sheriff

Silvestr na Beaver City 2019
Přijela i muzika z Jihlavy a Valtic. Takže
největší večírek byl v sobotu 28.12.

Akci Silvestr 2019/2020 jsme si udělali
pohodový a dlouhý na Beaver City.
Na Silvestra už moc sil nezbylo, takže žádné
velké oslavy, dobré jídlo, zábava, hry. Moc
pěkná akcička.

Tandem

Pojali jsme to i celkem pracovně, hlavně
holky zas ušili spoustu oblečků.
Dost lidiček přijelo hlavně na víkend před
Silvestrem.
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Na bále bylo slavnostní předání cen WI – Old
Joe.

Cowpackův bál Strančice

Za TC byla oceněna Eva Veselá.
Musím říct, že v TC tato akce není moc
oblíbena, ale mě se tam zase líbilo
Člověk
potká spoustu známých a dobře se pobaví.

Tandem
Jako každoročně jsme se v půlce února
zúčastnili Country bálu ve Stránčicích a
schůze WI, která tomu vždy předchází.

Usnesení členské schůze WI-CZ
15.2.2020 ve Strančicích
Členská chůze zvolila:
1. mandátovou komisi: S. Baláž, L. Velecký
2. zapisovatele Miroslavu Ouporovou
3. návrhovou komisi K. Šlejhar ml.
Členská schůze schválila:
1. zprávu o činnosti rady WI-CZ
2. zprávu o hospodaření
3. zprávu kontrolní a rozhodčí komise
4. rozpočet na r. 2020
5. doplnění názvu WI-CZ, nový název spolku
je: Westerners International-CZ z.s.
Dne 15.2.2020 ve Strančicích
návrhová komise K. Šlejhar ml.
prezident M. Oupor
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Zpráva o činnosti rady WI-CZ v r. 2019
Děkuji všem členům rady, kontrolní komisi a všem ostatním, kteří se podíleli na činnosti rady
a WI-CZ.
Rada WI-CZ a její hosté se od minulého shromáždění vyslanců sešla celkem 3x, vždy
doplněna členy kontrolní komise.
Hlavním úkolem rady bylo dokončit registraci WI-CZ a jednotlivých corralů u rejstříkového
soudu.
Úkolem sheriffů bylo dodat prezidentovi dokumenty potřebné pro tuto registraci. Splnili
sheriffové BC, XPC a TC. RC nejdříve dořeší svou administrativu a následně dokumenty
dodá. WCC nekomunikuje.
Rada schválila a zrealizovala změnu účtu. Nyní máme transparentní účet u FIO banky.
Rada zvolila Jaroslava Čermáka z XPC jako viceprezidenta WI-CZ a Milana Macha z RC
jako sekretáře WI-CZ.
Rada jednala o návrhu XPC na reorganizaci WI-CZ a další jednání bylo na přání sheriffa XPC
odloženo.
Dále se na jednání rady projednávala výroba vlajek WI-CZ, 30. výročí založení WI-CZ, jeho
oslavy a výroba výročních odznaků. Tímto děkujeme Lídě Tošovské a Jardovi Čermákovi za
realizaci výroby těchto odznaků.
Rada WI-CZ se rozhodla udělit cenu Old Joe Evě Veselé, Karlu Hejtmanovi a Karlu
Šlejharovi ml.
K projednání na radě se dostalo i Rendezvous WI-CZ v Beaver city. Sheriffové WCC a TC
dostali za úkol zlepšit a připravit organizaci a propagaci celé akce. Pro příspěvek od WI-CZ
bylo třeba předložit program a rozpočet akce před shromážděním vyslanců ve Stránčicích
2020. Toto nebylo bylo splněno.
Jsem rád, že rada WI-CZ začala opět pracovat a že až na několik málo výjimek se snaží plnit
své úkoly.
Děkuji všem členům WI-CZ za jejich činnost v rámci WI-CZ a všem nám přeji úspěšnou
sezonu 2020.
Míra Oupor prezident WI-CZ

PRÉRIE EXPRESS

7.

Program WI – CZ, z. s. na rok
2020
Změna programu je vyhrazena!

WI – CZ
mail: kovarstvi@seznam.cz
Nebo též zástupce jezdců Rodeo Corralu Josef Fiala,
tel. 733 503 568, email: ranchsharasan@seznam.cz
Web: www.ceskerodeo.cz

Rodeo Corral
Kalendář akcí 2020

V tomto roce slaví WI-CZ
30 výročí založení!
Akce WI-CZ:
Mistrovství ČR v rodeu
Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách
Pohár Dyka Krchova juniorů

24. – 26. července 2020
Rendezvous WI - CZ, z. s. & oslava XXX.
Výročí založení WI-CZ!
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!!!

06. 06. 2020

Hoslovice

08. 08 2020

Kozohlody

29. 08. 2020

Hoštka

12. 09. 2020

Boršov nad Vltavou

29. 09. 2020

Hoslovice

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:
Akce Rodeo Corralu:
Kontakt – info:
Sheriff Michal Tesař, tel.: 602 954 863,

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

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!

15. - 17. květen 2020
13. Setkání přátel divočiny
+ 3. kolo roční soutěže v lukostřelbě (WCC &
TC)
Akce pro westmany, trappery a trampy.
19. - 21. červen 2020
Brigáda TC (TC)
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování FB.
26. - 28. červen 2020
Brigáda WCC a TC (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Práce a zase práce na budování FB.

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

4.-12. červenec 2020
Rendezvous TC (TC)
Křemže
Tradiční setkání traperů! Součástí je i
lukostřelba.

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

26.-27. červenec 2020
Rendezvous WI-CZ (WI-CZ)
Beaver City – Strážek
Tradiční setkání členů WI & oslava 30 výročí
založení WI-CZ.
28. červenec 2020
O nejlepšího střelce BC (WCC)
Střelnice Rožná
8.-10. květen 2020
Brigáda WCC a TC (WCC & TC)
Beaver City – Strážek

25. červenec–1. srpen 2020
Táboření TC na Fort Beaver (WCC & TC)
Fort Beaver – Strážek
Tradiční táboření na FB spojeno s akcí BC 1880
od 18. 7. do 1. 8. 2020. Součástí je i lukostřelba!
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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

28.-30. srpen 2020
Zlatý šíp BC – lovecká (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Akční soutěž v lukostřelbě.
Holé a tradiční luky.
26.-28. září 2020
Brigáda TC (TC)
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování FB.

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

16. květen 2020
Westernové souboje – Rychlejší než smrt
střelnice KVZ Polná u 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
6. červen 2020
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

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

10. – 11 červenec 2020
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
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8. srpen 2020
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
11. – 12. září 2020
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
26. září 2020
Pistolnické klání (BC)
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
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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.
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
„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)
15.-17. květen 2020
„13.Setkání přátel divočiny“
(WCC & TC)
Akce pro všechny: westmany, trappery a trampy.
Pořádáme ve s Trappers´ Corralem WI-CZ.

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
Na všech akcích pořádaných v Beaver City je

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)
5.-7. červen 2020
„O zlatinku Beaver City“ (WCC)
Beaver City – Strážek
26.ročník soutěže v rýžování zlata
ve spolupráci s Klubem Moravskoslezských
zlatokopů.
12.-14. červen 2020 (WCC)
„18. Square, Line a Country taneční víkend“
Beaver City – Strážek
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Den plný tanců a soutěží pro všechny,
kteří se chtějí dobře bavit společně se skvělými
callery.
19.-21. červen 2020
Brigáda TC (TC)
Fort Beaver – Strážek
26.-28. červen 2020
Brigáda BC (WCC)
Beaver City – Strážek
4.-12. červenec 2020
Táboření Trappers‘ corralu (TC)
Křemže
Během akce 3.kolo celoročního závodu pro
všechny osadníky Beaver City
18. červenec–1. srpen 2020
„Beaver City v roce 1880“ (WCC)
Beaver City – Strážek
31.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 překvapení.
Během akce 4.kolo celoročního závodu pro
všechny osadníky Beaver City.
24.-26. červenec 2020
Rendezvous WI-CZ, z.s. (WI-CZ, WCC, TC)
Beaver City – Strážek
Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba z luku,
a jiná překvapení...
Ve večerních sobotních hodinách bál s bohatou
tombolou!!!
28.červenec 2020
„O nejlepšího střelce Beaver City“ (WCC)
Střelnice Rožná
Dlouhé, krátké i nejkratší zbraně-křesadlové,
perkusní i nábojové
Společný odjezd střelců na střelnici Beaver City dle
společné dohody předem-bude upřesněno!
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5.-6. září 2020
BUHURT v BC (WCC)
Beaver City – Strážek
5.-6. září 2020
Nože 2020
Příbram
Prodejní výstava nožů a chladných zbraní.
11.-13. září 2020
„Mistrovství ČR v hodu nožem a tomahavkem“
(WCC ve spolupráci s W-clubem)
Beaver City – Strážek
18.-20. září 2020
„Pohár Jendy Červotoče“ (WCC)
Zlatokopecká soutěž pouze na tradičních pánvích
Mnoho zlatokopeckých disciplín a krásných cen
ve spolupráci s KMSZ.
26.-28. září 2020
Brigáda BC+TC (WCC & TC)
Beaver City & Fort Beaver

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

cca 20. srpen 2020
Odjezd jezdce Pony Expressu-Moravská
západní větev směrem západním (WCC & XPC)
Beaver City – Strážek
Termín bude upřesněn!!
28.-30. srpen 2020
„Zlatý šíp B.C.“ (WCC)
Beaver City – Strážek
14.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

Směr a čas 36. jízdy
Evropského Pony Expressu
V r.2020 preferenční rok pro Polsko.
Polský sheriff požádal i o změnu směru
jízdy ve své zemi, neboť v místě dojezdu
– Luboň – bude probíhat oslava 15. výročí
tohoto prodloužení na polské trase
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Evropského Pony Expressu. Aby byla
dodržena podstata jízdy Evropského Pony
Expressu tj. přepravovat zásilky ze západu
na východ a opačně, byl změněn i směr
jízdy Evropského Pony Expressu po
dohodě se zástupci ostatních zemí. Směr
36. jízdy Evropského Pony Expressu bude
ze západu na východ.

12.

WI – CZ

3) D/CZ Lísková – Stříbrná Lhota
17. 8. 2020 23.00 hod. Lísková – Post Office
(příjem a výdej pošty)
18. 8. 2020 14.30 hod. Stříbrná Lhota – Post
Office (příjem a výdej pošty)
Stříbrná Lhota - CZ/SK Bumbálka
- CZ/PL Kateřinky
18. 8. 2020 16.00 hod. Stříbrná Lhota – Post
Office (příjem a výdej pošty)
20. 8. 2020 13.30 hod. CZ/SK Bumbálka –
Post Office (příjem a výdej pošty)
20. 8. 2020 12.30 hod. CZ/PL Kateřinky – Post
Office (příjem a výdej pošty)

Plánované časy 36. jízdy EPEA

Start slovenské části EPEA

START – Německá část EPEA

20. 8. 2020 14.30 hod. CZ/SK Makov – Post
Office (příjem a výdej pošty)

13. 8. 2020 8.00 hod. NL/D hranice –
Rütenbrock – Post Office (příjem a výdej
pošty)

22. 8. 2020 14.30 hod. SK/H Seňa – Post
Office (výdej pošty)

17. 8. 2020 19.30 hod. D/CZ hranice –
Sebnitz – Post Office (příjem a výdej pošty)

21. 8. 2020 22.30 hod. Bratislava – Post Office
(výdej pošty)

START – Česká část EPEA
Na české části EPEA startují téměř současně
tři trasy, které vezou poštu do poštovního
uzle ve Stříbrné Lhotě, odkud pošta
pokračuje po hlavní trase EPEA na východ.

Start polské části EPEA
20. 8. 2020 13.15 hod. CZ/PL Pilscz – Post
Office (příjem a výdej pošty)
22. 8. 2020 16.00 hod. Luboň – Post Office
(výdej pošty)

1) D/CZ Dolní Poustevna – Stříbrná Lhota
17. 8. 2020 21.30 hod. D/CZ Dolní Poustevna
– Post Office (příjem a výdej pošty)
18. 8. 2020 15.00 hod. Stříbrná Lhota – Post
Office (příjem a výdej pošty)
2) Lipno – Stříbrná Lhota
17. 8. 2020 17.30 hod. Lipno – Post Office
(příjem a výdej pošty)
18. 8. 2020 14.30 hod. Stříbrná Lhota – Post
Office (příjem a výdej pošty)

Lidka
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30 výročí založení WI-CZ!
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Jelikož máme 30 výročí, byl jsem jakožto
pamětník požádán, abych napsal něco o tom,
jak se říká, jak to bylo. Shodou okolností jsem
byl před lety (2002) požádán Luďkem
(Kowpakem), abych se prohrabal jeho
archivem, protože jsme se nebyli schopni
dopátrat, kdy jsme vůbec vznikli apod. Tyto
dokumenty nakonec prozradili víc, než se
čekalo. Šlo o dost zajímavé čtení, které
ledacos potvrzuje, ale zejména upřesňuje, a
dokonce v dost zásadních věcech doslova boří
ve WI-CZ zavedené mýty! Nicméně je asi
fakt, že krom tehdejší Rady o tom členi asi
moc informovaní nebyli. Vzhledem k výročí
je asi docela na místě Vás tedy o počátcích
informovat. Jde jen o základní popis zjištěný
z tehdejších dokumentů (zápisů, čili
doložitelných faktů) s komentářem. Je to
podle mě dost vypovídající o naší historii.
Začnu prostě chronologicky, jak to
jde za sebou.
Hlavní věcí, kterou jsem měl tehdy
zjistit bylo, kdy byla vlastně naše organizace
založená. Na toto nebyl nikdy schopen
odpovědět. Nyní mi je jasné, proč! Popravdě,
až do schůze Rady 18.12.1991 to byl jeden
velký zmatek. Chyběla jakákoliv koncepce a
tehdejší členi vedení evidentně nevěděli, co
vlastně přesně chtějí. Vše se odehrávalo na
Radách a až do 5.7.1992 se nikdo nezajímal,
co na to řadové členstvo. Rada byla defacto
snůškou samozvanců bez řádných mandátů!
Tak že, zde je chronologický popis,
jak to šlo za sebou:
✓ 18.listopad 1989 – Mníšek pod Brdy –
Založení „Western klubu ČSR“
Zakladatelé: Bílek, Vácha, Vondráček,
Drlík, Síbrt, jako hosté: Vašák, Burián a
Krauserová.
Tento klub si vytýčil jako cíl vstup do
organizace Westerners International
(USA).
Pravděpodobně toto se dá považovat za
ustanovující schůzi dnešního WI-CZ!
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Jenže to se zjistilo právě až v r.2003.
✓ 7.prosince 1989 – zvadlo na schůzi
„Central Westerners International
Československo“ na 9.prosinec 1989 +
oznámení o úmyslu svolat schůzi všech
členů WI na leden 1990.
Zde je nejasné, co je myšleno pojmem
„Central“? Pravděpodobně jde o první
rádoby stylové označení pro centrálu
Československých corralů WI čili
dnešní Radu WI-CZ.
✓ 9.prosince 1989–14,00h. – Sokolovna
v Mníšku pod Brdy
Oznámení o konání schůzky zájemců o
registraci různých corralů.
Není zní zápis, a tak není jasné, zda a
s jakým výsledkem se konala. Jak se ale
zdá, tato slezina (pokud vůbec
proběhla) nic nevyřešila a ani
neustanovila.
✓ 6.leden 1990 – Registrační dokument
vystavený na „Western Riding
Corral“ pro Luďka Buriána.
To je fakticky začátek působení
pozdějšího XPC.
✓ 5.březen 1990 – oznámení o
chystaném předání certifikátu
členství ve Westerners International
(USA) Velvyslankyní USA S.
Templovou, které má proběhnout
v Malostranské Besedě od 15 h. a to
Western Riding Corralu!!!
Nepochybně se v XPC najde řada
pamětníků. V Malostranské Besedě
skutečně došlo k předání certifikátu, leč
nikoliv „Western Riding Corralu“,
nýbrž „Pony Express Corralu“!!! Tato
považuji za docela zajímavé.
Z uvedených dokladů plyne, že
Američané z nejasných důvodů vydali
certifikát na XPC, ač žádost byla
podána na WRC čili XPC vůbec neměl
vzniknout. Myslím si, že toto zamotalo
další vývoj víc, než se může zdát, a
předurčilo další vývoj jak XPC, tak i
WICS tak, jak jej známe. Pokud to
správně chápu, tak v případě založení
WRC (a Cowpack mi to i potvrdil) by
logicky byl vývoj velice pravděpodobně
zcela jiný!!! Westernový jezdci je dost
široký pojem, pod který by se
z dnešního pohledu evidentně skovali
jak jezdci XP, tak i Rodea, a dokonce
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bych nevyloučil i sekci dalších corralů
apod.! Je dokonce možné, že by v ČR
působil jen jeden corral, přesněji, že by
vůbec nevzniklo dnešní WI-CZ se svými
samostatnými corraly, ale že by byl jen
jeden corral rozdělený na jednotlivé
sekce podle činnosti. Dokonce podle řečí
Bílka ale i Kowpaka plyne, že toto byl
původní záměr! (Popravdě, možná by to
bývalo bylo lepší. V rámci jednoho
corralu by totiž velice pravděpodobně
byla mnohem větší provázanost. Stačí si
uvědomit, že akce logicky musí
minimálně zastřešovat co by pořadatel
statutární orgán čili Rada corralu. A ta
by byla jen jedna! Čili Rada WRC by
z dnešního úhlu pohledu organizovala, a
to přímo jak XP, tak rodea, ale i třeba
Rendezvous TC, či střelby dnešního BC
a kryla by i výstavbu dnešního WCC
atd.! Nepochybuji, že by to v praxi
znamenalo zcela jiné priority a že by
zcela určitě byli např. dnešní členi TC
nepochybně vtaženi do dění okolo XP či
Rodea, ale určitě i naopak. Vazby
členské základny by se asi také odvíjeli
jinak, na mnohem osobnější rovině,
protože by se lidé z těch akcí prostě
osobně znali, nicméně dopadlo to jinak.)
✓ 26.březen 1990 – Schválení stanov
Westerners International
Czechoslovakia tehdejším
Ministerstvem vnitra ČSFR Sachrem!
Z právnického hlediska je toto datum
vzniku organizace! Zde jsme si tehdy
museli udělat jasno. Byli v zásadě dvě
možnosti. Buď budeme WICS považovat
za vývojovou fázi již založeného
„Western Klubu Československo“, pak
je datem vzniku 18.prosinec roku 1989,
anebo budeme považovat za datum
vzniku právnické ustanovení MV ČSFR
čili 26.březen 1990. Oba datumy jsou
rozhodně pro nás historicky vyznané, ale
jen jeden z nich může být ten hlavní. Od
něj se pak odvíjí řada dalších věcí, jako,
kdy bude např. WI-CZ oslavovat své
výročí apod! Neznat datum vzniku
organizace v případě dotazu jiného
subjektu totiž nevzbuzuje důvěru. Krom
toho vědět svůj věk má i svou roly vtom,
že čím je organizace starší, tím budí
dojem větší spolehlivosti. Starobylost je
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prostě také devizou. V případě datumu
18.11.89 jde o datum založení ještě
v době revoluce čili to by z WI na 100 %
dělalo jednu z nejstarších společenských
organizací post komunistické éry a
v oblasti westernu bez komentáře vůbec
první! Nicméně je to termín polemický a
naproti tomu prostě na 28. březen 1990
máme prostě razítko a není zde o čem
polemizovat. Proto se nakonec rozhodlo
pro tento datum!
✓ 25.květen 1990 – Zápis Rady WICS
Ze zápisu plyne, že IC prosazuje pořádání
veřejné velké westernové akce, Dále že
WICS má tyto funkcionáře:
president – Roman Horešovský
strážce pokladu – Josef (Dan) Drlík
tiskový mluvčí – Miloš (Eky) Ekstein
manažer mluvčí – Jindřich Bílek
Sheriff IC – Daniel (Wambli Tanka)
Hoffmann
Sheriff Western Riding Corralu – Luděk
(Cowpack) Burián
Sheriff Western Dancing Corralu – (Jeff)
Vašák
Předně není jasné, jak vlastně byli tito
funkcionáři ustanoveni a kým? Je zde
uváděn WDC, a přitom jak z pozdějších
zápisů plyne, tento corral nemohl být v té
době ještě ustanoven (teprve se zvažovalo
jeho založení). Zajímavostí je i to, že
Cowpack je zde uváděn stále jako Sheriff
WRC a nikoliv XPC, i když v této době již
měl certifikát znějící na XPC. Zajímavé je i
to, že ze zápisu plyne, že od počátku to byli
právě Indiáni, kteří požadovali pořádání
velkých westernových akcí v režii WI.
Zajímavé je to proto, že později jedním, a
dokonce hlavním argumentem zdůvodňující
jejich nezájem (odchod z WI) o členství ve
WI-CZ bylo právě to, že je WI-CZ do
takovéto akce nutí. Přitom WI-CZ tím plnilo
jejich opakovaný požadavek. Škoda že
nebyli tyto dokumenty k dispozici pro jejich
VH, kde se rozhodovali o odchodu z WI-CZ.
✓ 12.červenec 1990 – dopis presidenta WICS
Horešovského členům Rady WICS.
Svolává jím Radu do Prahy na 18.7.1990.
Dále předkládá několikastránkovou analýzu
stavu a zamyšlení jak dál.
O tom ale až v dalším čísle PREXu!

Joe M.
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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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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!

Westerners International–CZ z.s.

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