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Ahoj Westerners…

V tomto Čísle najdete

. Ahoj Westerners,
je před Vánoci a Covid nás opět straší a omezuje
všem život. Rada WI-CZ se stihla sejít 20. listopadu
a projednat vše potřebné. Tady je stručná informace
o jednání:
- Corraly Trappers a Rodeo musí na schůzích
schválit nové názvy corralů a poslat
presidentovi, aby mohl uzavřít registrace ve
Spolkovém rejstříku.
- Kalendář akcí na rok 2022 je potřeba poslat Lídě
Tošovské (web WI-CZ) a Josefu Moravcovi
(PREX), a to co nejdřív.
- President řeší vystoupení WCC z WI-CZ, ale
corral nekomunikuje. Je nutné to vyřešit do
konce roku 2021!
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Shromáždění vyslanců WI-CZ a Cowpackův
Country Bál se bude konat 19. února 2022 ve
Stranicích. Snad to situace dovolí.
- Hospodaření WI-CZ je letos v přebytku,
protože se díky pandemii neuskutečnili některé
akce, ale příspěvky na činnost byly zaplacené.
- Rozpočet na rok 2022 je sestaven jako
přebytkový.
Rada WI-CZ bude reagovat na pandemickou situaci
a bude upřesňovat informace na webu a přes
jednotlivé sheriffy corralů.
Přejeme všem členům klidné Vánoce, a hlavně
zdraví do nového roku. Snad už bude rok 2022
-

Když změníš ve stanovách
písmenko Z na OD…

Jaké období historie USA dnes
WI zahrnuje?
Kolegové na Radě WI v Radotíně mi tvrdili,
že odjakživa si ve WI můžeš rozhodnout
jaký děláš rok…podle zaměření Corralu…a
blablabla. Dohledal jsem si staré a původní
stanovy WI z r.1990-1994. Kdy TC
vstupoval do této organizace. A tam se píše
hned v prvních odstavcích o posláních a
úkolech WI. Píše se tam, že: „WI má za cíl
pravdivě a objektivně přibližovat historické
skutečnosti z dob osidlování USA“. Nebo:
“WI sdružuje zájemce o hraničářskou
historii Severní Ameriky“ Nebo: „WI
rozvijí činnost svých členů v Corralech,
jejichž činnost je zaměřena na jednotlivé
westernové oblasti zájmů o hraničářský
západ.“
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klidnější než minulé roky. Ať se můžeme
opět svobodně nadechnout.

Milan Mach,
Secretary WI-CZ

Ale pak se to asi někdy změnilo (rok
2001??), aniž bych to registroval a dnes je
tam sice stále napsáno, že: „WI sdružuje
zájemce o hraničářskou historii Severní
Ameriky.“ Ale už je tam: „cíl pravdivě a
objektivně přibližovat historické skutečnosti
od dob osídlování Severní Ameriky…“
Hraničářská historie. Podle mě a Joa
Moravce je tato historie ohraničena rokem
1893. Kdy byl senátem USA zrušen pojem
hranice. 400 let po objevení Ameriky,
hranice zmizela a tím končí první období
americké historie. Byli totiž státy čili kde už
byla civilizace a teritoria, kde to bylo teprve
osídlované, čili to čemu se také říká divoký
západ. Bral bych jako hranici našeho
historického zájmu i rok 1900, a i toto
datum možno lehounce přesáhnout. Protože
kdyby například někdo dělal zlatokopa
z Aljašky tak tam se traduje doba trvání
zlaté horečky r.1896 až 1899, a někteří tam
pokračovali i dýl. Kdybych měl brát období
Divokého západu, tak je to furt cca 18501910. Nebo spíš je za toto období
považována doba mezi Občanskou válkou a
rokem 1890.
Ale jinak moc nechápu, proč se více
odklánět od historického vybavení. Jako
chápu, že v některém Corralu jde především
o koně, jinde o střelné zbraně. Ale nějaké
vybavení by k tomu mělo furt patřit. Joe mi
povídal, že: „Je ale povoleno Corralům
pokud je to v souladu s jejich zaměřením
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dobu přesáhnout.“ Chápu, ale stejně bylo
podle mě myšleno držet se toho roku cca
1900, té doby hraničářské a osidlovací a
když tak minimálně tuto hranici přelézt.
Ptám se a zajímá mě do které doby tuto
historii chce WI teď až sdružovat? Do roku
2021? Protože když se podívám na všechny
nynější (i bývalé) Corraly, tak mají tu
historii stejně většinou v té hranici
původních stanov. Nejlepší by bylo, kdyby
každý Corral napsal do Prexu, kterou dobu
dělá, a jak se k tomu co máme napsané ve
Stanovách WI staví. Nevím jak Vás , ale
mě třeba zajímá co se od každého
jednotlivého Corralu dá očekávat? Jak se
Corraly snaží a jak se jim daří „přibližovat
historické skutečnosti Z (nebo OD) dob
osidlování USA“ Já toho vím strašně málo
o ostatních Corralech…
PonyExpress - kurýrní nebo poštovní
služba, která v letech 1860–61
přepravovala poštovní zásilky z
východního pobřeží USA na pobřeží
západní. Jezdí svůj PonyExpress. Mají svoji
uniformu.
Trappers - rozhodně chceme držet
původně myšlený max. datum 1890 (1900).
Jak se to bude dařit nevím.
Bullet – na Radě WI bylo řečeno, že mají
v Corralu Hollyvoodský styl. To, co lidi
vidí ve filmu tak to se dá u střelců použít.
Jako filmy ovlivnily kdekoho z nás… Ne
vždy ale ku prospěchu. Zajímaly by mě i
zbraně jaké používají a jejich historie.
Rodeo – na Radě bylo řečeno, že se rodea
jezdila až někdy 1930? Možná v podobě jak
je známe dnes, ale… Nejsem žádný
historik, ale když se podívám, co říká
strýček Google, tak se tam dá najít spousta
dat, kde by se tato zábava nebo sport do
této hraničářské historie vešla úplně na
pohodu. Myšleno například r. 1847 - Santa
Fe, zákon pro regulaci rodeí - 1851, 1858 Los Angeles, 1882 - Nebrasca - William F.
Cody (Buffalo Bill), 1888 -Arizona (první
profesionální rodeo?). Dokonce se dá jít
ještě dál do historie. Píše se o jakési směsi
hlídání dobytka a býčích zápasů, které se
datují zpět až k dobyvatelům Ameriky do
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16. století apod. Ale o tom případně až
jindy.
Pokud jde o naše už bývalé Corraly –
Muzikanti, tanečníci, City, zlatokopové
atd, tak bych také neměl strach, že
nedokáží dodržovat dané datum. Ale
pokud budeme furt jen ukazovat jeden na
druhého a sami se nelepšit, tak je to o
ničem a ty slova jako: historie,
hraničářská, osidlování, USA atd
můžeme smazat.
Tandem

Lukostřelba 2021

V poslední době jsme se účastnili 2
lukostřeleckých akcích na Beaver City.
První soutěž byla začátkem září střelba
na 3 D zvířata a jmenuje se každoročně
"Lovecká".

Druhá se uskutečnila druhý víkend v
říjnu a jmenovala se "radost z pohybu".
Takže se buď všelijak hýbal letěl terč,
nebo se hýbal střelec. Na fotkách
například 2 střelci na houpačce.
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Trocha práce

Díkuvzdání!

Od léta jsme uskutečnili na Fort Beaveru i
Beaver City několik brigádiček. Tuto
oblíbenou činnost pácháme samozřejmě v
civilu/montérkách.

Na konci listopadu jsme jako každoročně byli
pozvaní na Beaver City, na uzavřenou akci
Den díkůvzdání -Thanksgiving Day. Oslavy
Dne díkůvzdání mají původ někdy
v 16. století, kdy španělští kolonizátoři začali
děkovat Bohu za úrodu a sklizeň v končícím
roce. Evropští osadníci nebyli zvyklí na
odlišné podnebí Severní Ameriky, a tak jejich
úroda nebyla vždy bohatá. A jak bylo v té době
zvykem, nezdar přičítali Bohu. Z oslavy se
stala tradice a z 28. listopadu se stal nový
svátek, velmi brzy známý v celé Severní

Především se připravovalo dřevo na zimu,
dělala se nová palisáda u prvního vchodu do
areálu.
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Americe. V roce 1863 prohlásil Abraham
Lincoln Den díkůvzdání za státní svátek.
My tento slavný den na Beaveru také slavíme.

Po slavnostní večeři se udělalo vyhodnoceni a
ocenění nejlepších. Letos vyhrál znovu Hugo,
já byl druhý, a Eda obsadil bronzový stupínek.
Děkuji všem za účast.

Tandem

Dobrým jídlem, pitím a lukostřelbou :-). Každý
rok se tento víkend koná poslední díl naší
celoroční soutěže v lukostřelbě. Letos tedy
prvně na krásném, novém a prvním sněhu.

Letošní cíl pošty PONY
EXPRESSU byl Rüterbrock na
Německo-Holandských hranicích. Starty
pošty Pony Expressu na Slovensku v
Bratislavě a Seni a start Polské časti Pony
Expressu v Poznani proběhly úspěšně a
poštu v domluveném čase předali na
Bumbálce a v Kateřinkách moravským
jezdcům, kteří poštu dovezli na Post Office
č.21 Kletné, Suchdol nad Odrou. V pravé
poledne dorazili z východu Nikola
Hanáková a Miloš Lacina a ze severu
Marta Matulová a Jan Valchář. Postmasteři
Zdenka Bergerová a Jarka Ehlerová poštu
převzali, orazítkovali a roztřídili, pečlivě
zabalili kvůli případnému dešti, vložili do
Mochilly a předali jezdcům Věrce
Lichoroběcové a Josefu Havrlantovi, kteří
pokračovali směr Střítež. Po dalších 11ti

Letos se do této celoročky zapsalo celkem 30
lidí z TC, BC a dobrých známých.
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předávkách jezdci poštu dovezli do Jihlavy
v sobotu v 10.00 hodin, tady poštu předali
jezdcům České východní větve. Předávky
celé Moravské západní větve doprovázelo
vozidlo s předákem Martou Matulovou,
která jistila případné problémy na trase.

RODEO CORRAL & SEZÓNA 2021
Číslo je vylosované…Můžete startovat!
Číslo telete mám vylosované, řeknu vám ho, až přejedete dělící
čáru. Můžete startovat! Tuhle výzvu si za letošní rok vyslechlo
mnoho jezdců v juniorské i seniorské kategorii.
Znovu a znovu přecházeli jezdci
čáru, která dělí při rodeích „dobytčí“
a „nedobytčí stranu, aby našli své
tele, zavřeli ho do ohrádky, chytili do
lasa, nebo označili jeho srst bílou barvou. Rodeová sezóna 2021
organizace Rodeo Corral se náramně vydařila.
Co bylo letos nového?
Nejmladší diváci byli více vtaženi do dění na aréně formou různých her, jako například
lasování, běhání mezi barely a podobně. Zařádili si v hlubokém písku každé arény, kde se jel
seriál Rodeo Corral a mohli vyhrát hodnotné ceny nebo sladkosti. Za zmínku určitě stojí i obří
hopsárium ze slámy, které připravil ranč Hoslovice nebo obří skákací hrady v Kozohlodech.
Utahané děti se pak vrátily rodičům, kteří mohli dál v klidu pozorovat dění na aréně.
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Jako každý sport i rodeo si uvědomuje, jak je důležité vychovávat
novou generaci jezdců a nadšenců pro tento sport. V letošním roce
se nově začala jezdit i kategorie “Baby”, v které může nebodovaně
závodit v penningových
disciplínách
začínající
junior se seniorem.
Senior při závodu dohlíží
na bezpečnost juniora,
vede ho, radí mu, pomáhá a
ukazuje krásu tohoto
sportu. Právě tito junioři,
získali od diváků největší
podporu a uznání.
Na rodeové kolbiště dorazilo několik úplně nových tváří z celé České republiky a některé i ze
Slovenska. Na arénách se objevili i staronové tváře, které jsme na arénách pod hlavičkou Rodeo
Corral dlouho neviděli. Organizátoři dali možnost závodit všem, kdo projevil zájem, i když
jezdec neměl svůj tým, nebo nezná ostatní jezdce. Rodeo Corral je otevřený každému novému
nadšenci, protože není lepšího pocitu než vyhrát nad velkým počtem dalších závodníků.
Když už jsme u výher, nově jsme také zavedli
vyhlašování juniorů už od 7. místa, tudíž mají
větší motivaci a radost, když si i z takového
umístění odvezou nějakou tu cenu a stužku domů.
Nově mohl také každý jezdec startovat v jedné
disciplíně dvakrát, pokaždé v různých týmech,
nebo na jiném koni. To pomohlo nejen počtu
startů a celkové podívané, ale i větší komunikaci
mezi jezdci a možná i domluvení nových
sportovních dvojic do budoucna? Za pokus přece
nic nedají a z výsledku mohou být překvapeni.
Na čem se pracuje po sezóně?
Nejdůležitějším bodem bude volba nové rady
Rodeo Corral, v polovině ledna (bohužel díky pandemické situaci nebude možné uskutečnit
slavnostní ukončení a vyhlášení formou plesu, ale proběhne online). Nicméně ať otěže
převezme kdokoli, čekají je stejné úkoly:
Vývoj lepšího programu na zaznamenávání průběhu závodů, příprava organizace další sezóny,
sladění pravidel českého rodea s mezinárodními pravidly, sehnání nových sponzorů, díky nim
by pak Rodeo Corral mohl pořídit nové technické zázemí (např. časomíru). Zařazení nových
disciplín do stanov (např. 3men2gates), tak aby se i staří závodní harcovníci naučili něco
nového.
Samozřejmě je nejdůležitější, aby se nikomu z aktérů
z trojice jezdec, kůň a tele nic nestalo. Tento předpoklad
byl s nezbytnou dávkou štěstí letos splněn. A teď už se
můžeme podívat na jednotlivé díly seriálu.
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Kde jsme se v uplynulé sezóně potkali v sedlech poprvé?
Sezóna se otevírala v Hoslovicích. V době přípravy a tisku plakátů nebylo ještě zdaleka jisté,
zda pravidla vládních opatření v čase pandemie umožní rodeo konat za přítomnosti diváků a
bez omezení. Naštěstí se 12.června mohlo
v Hoslovicích sejít na první kolo seriálu
mnoho jezdců a nechat si fandit od zhruba
pětiset diváků. All Around Championem
tohoto prvního závodu se stal Štěpán
Musil, kterého hoslovičtí diváci znají
z pravidelné účasti na slavnostním
vyhánění dobytka na první jarní pastvu. V
juniorské kategorii se stala All Around
Championkou Tereza Baudisová, která si
mezi mladšími jezdci odvezla z Hoslovic
nejvíce bodů.
V disciplíně calf roping si obdiv diváků
vysloužila Jana Kolářová, skvělým zalasováním telete v čase 6,86 sekund a zaslouženým
prvním místem. V Hoslovicích vnesli do rodea inovaci, která se rychle rozšířila do celého
seriálu. Lasování dětí. Děti probíhají uličkou lasařů a na konci je čeká sladká odměna, pokud
se nenechají chytit. Druhým diváckých hitem je skákání ve slámě. Snad nás maminky večer
moc neproklínají.
Parno, mraky diváků, spousta jezdců, skvělý doprovodný program…prostě Kozohlody
Červenec přinesl pauzu v konání rodeí, zato pak to byla jízda. 7.srpna jsme se sešli
v Kozohlodech. Ranč Dalu má skvělé zázemí a pravidelný termín na vrcholu prázdnin slibuje
krásný letní den. To se letos již po několikáté potvrdilo.
Rodeo tentokrát ovládli „men in black“ a titul All
Around Champion si odnesl Přemek Řeháček.
V juniorské kategorii zazářila opět Tereza
Baudisová, která předvedla v letošní sezóně
neuvěřitelné zlepšení, kromě její píle určitě
pomohlo i tréninkové vedení od Vladimíra
Šedivého.
Krom
neuvěřitelných
výkonů,
nesmíme
opomenout skvělý doprovodný program a výborné
občerstvení. Přehlídka různých vozů značky Jeep,
nám pomohla obstarat program i pro tatínky, kteří
mohli po závodě sledovat na aréně i technické
dovednosti jednotlivých aut. Nejeden jezdec
záviděl řidičům tolik koní pod kapotou – cowboys
a cowgirls mají pod zadkem přeci jen jednoho.
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Kousek od Mělníka…krásný areál Ježkův Mlýn
Nelehký závod přichystala svéhlavá telata závodníkům
v Hoštce.
All Around Champion se stala překvapivě Petra Součková,
která vyhrála nejen mezi lasaři, ale brala zlato i za team
penning, ve trojici s Petrou Strakovou a majitelem ranče
Vladimírem Bihárym. Bodovala ovšem i v dalších
disciplínách. Petra potvrdila, že i úplně nový jezdec, který se
přihlásí bez týmu, který mu následně dolosovali
organizátoři, může takhle zazářit a získat nejvíce bodů ze
všech disciplín celého závodu. V juniorské kategorii
nepřekvapila All Around Championem Tereza Baudisová v
těsném závěsu s Nikolou Jandovou.
Alena
Bouzková
bodovala
v disciplíně
Trailer Loading, kde s
pomocí Barbory Halové zahnali do ohrádky nezbedné tele,
potom už u brány bedlivě pozorovala a fandila prvním
závodním pokusům své dcery Majdy Bouzkové. Majda na
svůj věk byla neuvěřitelným bojovníkem a miláčkem
publika, stejně jako malý Pepča Urban, který absolvoval
statečně všechny závody seriálu Rodeo Corral, a i on si
odvezl velký potlesk, obdiv a první poháry na poličku.
Na koni s poetickým jménem Beautiful Dream, jsme viděli
plnit si své sny Karolínu Koňaříkovou, dalším junior
nováčkem, která brala bronz v barelovém dostihu juniorů.
A první závodní kroky zvládl i Jan Havliš, který za podpory
své maminky jako vodiče - Veroniky Havlišové, kterou jsme mohli vidět na stejném koni také
v mnoha disciplínách, zvládl všechny starty v rychlostních disciplínách.
Jeden den louka v kempu…druhý plnohodnotná aréna…
Klenotem celé sezóny se stalo rodeo v Boršově nad
Vltavou, kde pořadatelem byla stejnojmenná obec.
Rodeo se jelo doslova nad Vltavou (aréna stála cca 5 m
od břehu Vltavy) v krásném prostředí kempu. Celý
improvizovaný „ranč“, kdy aréna vznikne během pár dní
a po závodě za pár dní zase zmizí, je asi nejvíce
navštěvovaný závod diváky během sezóny. Pokud máme
štěstí i na počasí, pak je to nádhera.
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All Around Championa vyhrál Jan Kolář, který předvedl
skvělé jízdy hned v několika disciplínách a ovládl Ranch
Roping. V této rančovní lasařské disciplíně to vypadalo,
že na stupně vítězů může jen ten, kdo se jmenuje Kolář.
Vítězem se stal Kolář Jan, stříbrný byl Kolář Bohuslav a
bronz tentokrát zbyl na Kolářovou Janu.
V juniorské
kategorii se označkovat tele v disciplíně Cattle
branding, podařilo jen dvojici sester Jandových, Elišce
a Nikole. A právě Nikola Jandová se stala i junior All
Around Championem Boršovského rodea.
Řeka Vltava tu tentokrát viděla lítý souboj i v kategorii
baby – zvláštní kategorie umožňující nebodovaný start
dítěte s dospělým, který mu pomáhá. Josef Urban o
kterém už byla zmínka, našel těžkého soupeře ve
Václavovi Matuškovi jr., oběma se podařilo
označkovat tele a diváci šíleli.
Obec
Boršov organizátorům ohlásila největší
návštěvnost v historii rodeí v Boršově, tak si
umíte představit, jak vypadala soutěž pro děti
na aréně – lidově řečeno, bylo jich tam jako
blech nebo dětí jako smetí. Děti nejen
probíhaly lasařskou uličkou, ale čekal je i
barrelový dostih v hlubokém písku arény, kde
i koně musí občas zabrat více než obvykle.
Rychlostní disciplíny s sebou vždy nesou i
výraznou muziku, která skvěle navodí
závodního ducha a adrenalin mezi jezdci.
Jako zpestření pro diváky byla zařazena

doplňková disciplína Bikiny Race. Když se
díky horkému dni končícího léta, ukáží jezdci i
v nebodovaném
závodě
na
koni
pouze bikinách, dostane závod úplně jiný
náboj. V barrelovém dostihu se předvedly
nejen krásné cowgirls, ale i jeden urostlý
cowboy Jan Löwy, který si zaslouží náš velký
obdiv. Jen co vjel do arény stal se miláčkem
publika, protože si na sebe vzal i podprsenku.
Nejen tato disciplína potvrzuje, že jezdci
nechtějí pouze vyhrát, ale přijedou se i pobavit,
užít si závody a načerpat pozitivní energii.
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A tady to končí…finále…jako vždy Hoslovice
Rodeová sezóna se nezadržitelně přiřítila do svého finále. Třetí týden v září a finále
v Hoslovicích je již tradice. Tento díl seriálu připravil hned několik těsných soubojů. První
vyhrála Natálie Nováčková, která si odvezla z Hoslovic titul All Around Championa.
V juniorech bodovala opět Nikola Jandová a opět si odvezla titul juniorského All Around
Championa. Na aréně pak jezdci mohli pozorovat i známé trenérské tváře jako jsou Tereza
Třeštíková, Martina Kolářová, které díky jejich reiningové kariéře nebyly na rodeu dlouho
vidět.
Hoslovice viděli další neuvěřitelně těsný souboj v

boji o celkové pořadí a titul Mistra ČR.
V soutěži seniorů i juniorů došlo v dobytkářském seriálu k bodové shodě. O titul v juniorském
poháru Dyka Krchova se rozhodovalo v nervy drásající bitvě mezi Terezou Baudisovou a
Nikolou Jandovou. Jak říkal moderátor Martin Kopečný se značně vypovídaným hlasem “že by
žaba žrala špek?” Nikola Jandová nakonec dokázala přehnat tele přes čáru rychleji než Tereza
Baudisová a radovat se z vítězného kola. Nikola Jandová tak hrdě převzala juniorský titul rok
po své starší sestře Denise Jandové, která je nyní prvním rokem mezi seniory - titul tedy zůstal
v rodině a Nikola se radovala při čestném kole vítězů, při kterém držela vlajku společně
s Jakubem Muškou, který si posledním pokusem v disciplíně značkování zajistil nejtěsnější
možné vedení v dobytkářském závodě seniorů a vybojoval poprvé titul Mistra ČR v rodeu pro
rok 2021.
V rychlostních disciplínách se takové drama nekonalo. Denisa Jandová v seniorech a Tereza
Baudisová v juniorech nenechaly nikoho na pochybách, kdo tady vládne a obě ve své kategorii
zvítězily na plné čáře s velkým náskokem bodů.
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Poděkování
Celou sezónu pozvedla i řada tradičních i zcela nových sponzorů, kteří přinesli spoustu cen,
které udělaly radost výhercům i divákům. Díky této sponzorské podpoře to měli organizátoři
zase o chlup snazší. I tak nad organizací celé sezóny strávili spoustu hodin tvrdé práce, aby vše
klaplo jak mělo a věřte měli dost překážek.

Závěrem
Když píšu tyhle řádky, je tma, studený vítr se zařezává do těla, ale vzpomínka na rodea hřeje.
Sezóna nebyla úplně snadná. Covidová omezení ji zkrátila jen na několik letních měsíců,
zásadně narušila přípravné práce standardně probíhající za dlouhých zimních večerů. A právě
proto jsme všichni rádi, že byla tak krásná a dala nám sílu rvát se dál.
Naučili jsme se
využívat
technické metody
komunikace, které
se budou hodit
nejen v této zimě,
kdy
epidemie
nabírá zase na
síle, ale i v dalších
letech.
Seriál
Rodeo Corralu se
jede po celé ČR a
je
třeba
komunikovat
napříč republikou
a snad brzy i dál.
A tak se setkání
po
různých
aplikacích stanou
součástí
našich
životů, abychom byli schopni na několika místech vzdálených od sebe stovky kilometrů znovu
a znovu stát a za zvuku tónů Velké země vcházet a vjíždět do arény, kde se bude opakovat
v tisícovkách obměn - práce dvojice, člověk a kůň, se svéhlavými telaty.
Za Radu RC,
Terezie Daňková
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Termíny na sezónu 2022 a další informace naleznete na našem webu www.ceskerodeo.cz .

Program WI – CZ z. s.
na rok 2022
Změna programu je vyhrazena!
Z důvodu opatření k pandemii
covid-19 doporučeno si termíny a
akce ověřovat u pořadatelů!

13.

19. únor 2022
Shromáždění WI-CZ
& Cowpackův Country Bál
(WI-CZ)
Sokolovna Strančice
Shromáždění vyslanců WI-CZ na které
navazuje tradiční country bál. Podrobnosti
a instrukce obdrží šerifové corralů.

PRÉRIE EXPRESS – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, Z.S.
Tradiční oslava založení City.

19. 2. 2022
Shromáždění WI-CZ & Cowpakův
bál (WI-CZ)
Strančice – Sokolovna.

Akce Rodeo Corralu:
Kontakt – info:
Sheriff Patrik Urban
Tel.: mobil: 777 991 447, Vacov 27, 38473 Vacov, Sídlo
RC: Čestice 181, PSČ 387 19, e-mail:
sheriff@ceskerodeo.cz,
Web: www.ceskerodeo.cz, http://rc.westerners.cz

Kalendář akcí Rodeo Corralu není
zatím k dispozici!

4.- 6. 3. 2022
„9. Kinematograf“
Beaver City - Strážek. (BC & TC)
Přednášky týkající se našeho hobby na
různá témata Promítání reportáží,
dokumentů, návodů...zkrátka všeho, co se
týká našeho zaměření.
Večerní překvapení dle výběru
zúčastněných!

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

27.12. 2021 do 2.1. 2022
Vánoční pohoda 2021 (BC & TC)
Beaver City – Strážek.
Tradiční oslava Vánoc, Silvestra a Nového
roku na BC a FB.

1. - 3. 4. 2022
„Zlatý šíp Beaver City - terčovka“
Beaver City a Fort Beaver, Strážek

4. – 6. 2. 2022
Den osídlení BC (BC)
Beaver City – Strážek.

(TC & BC)
Jarní akční soutěž v lukostřelbě Holé a
tradiční luky v klasických terčových
disciplínách
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15. – 18. 4. 2022
Brigáda a Velikonoce na FB (TC)
Fort Beaver - Strážek

29.7. – 7.8.2022
Letní táboření na Fort Beaveru
(TC & BC)
Fort Beaver – Strážek

Civilní akce, montérky vítány.

Tradiční táboření spojené s 33. akcí Beaver
City 1882 (probíhá od 23.7. až 7.8.) a opět
lukostřelba.

13. – 15. 5. 2022
14. Setkání přátel divočiny + oslava 30
let TC + Lukostřelba (TC, BC)
Beaver City & Fort Beaver - Strážek
Tradiční setkání přátel spojená s oslavou
30 TC a dalším kolem lukostřelby.

10. – 12. 6. 2022
Brigáda na Fort Beaveru (TC)
Fort Beaver - Strážek
Civilní akce, montérky vítány.

26.8.-28.8.2022
„Zlatý šíp B.C. – vše v pohybu“
(BC & TC)
Beaver City & Fort Beaver - Strážek
7.ročník akční lukostřelecké soutěže. Holé i
tradiční luky. Motto závodu: Vše v pohybu

30.9. – 2. 10. 2022
Brigáda na Fort Beaveru (TC)
Fort Beaver - Strážek

2.7. – 6.7.2022
Letní Rendezvous TC (TC)
U Křemže (Jižní Čechy)

Civilní akce, montérky vítány.

Tradiční táboření TC s programem a opět
lukostřelbou. Bude upřesněno pozvánkou.

14.-16.10. 2022
„Zlatý šíp BC-lovecká“ (BC & TC)
Beaver City, Fort Beaver - Strážek
17.ročník lukostřelecké soutěže. Kdo si
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neuloví, hladoví a vegetarián bývá špatný
střelec.

Beaver City - Strážek
Jen pro zvané!

Akce Bullet Corralu:

4.-6.11.2022
Halloween (BC)
& Členská schůze TC (TC)
Beaver City – Stráže

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

17. – 20. 11. 2022
Brigáda na Fort Beaveru (TC)
Fort Beaver - Strážek

U všech akcí nutno vyčkat na potvrzení!

Kalendář akcí na rok 2022 není
zatím k dispozici!

Civilní akce, montérky vítány.

listopad 2022
Setkání westernových městeček
Setkání osadníků ČS western City s programem
a soutěžemi. Místo a termín bude upřesněno!

SPONZOR BULLET CORRALU

26. 11. 2022
Díkuvzdání na BC a lukostřelba finále!
(BC & TC)
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START A/ČR hranice - České Jižní
větve
Studánky (Market) - Post Office (příjem
pošty)
Datum - 17.8.2022 04.00 hod
START České Jihozápadní větve
Lísková Post Office (příjem pošty)
Datum - 17.8.2022 09.30 hod

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 - České Východní větve
Stříbrná Lhota Post Office (příjem a
výdej pošty)
Datum 18.8.2022 04.30 hod
START - Moravské Západní větve
Jihlava Post Office (příjem a výdej
pošty)
Datum 18.8.2022 20.00 hod
START - Moravské Východní í větve
Suchdol nad Odrou Post Office (příjem a
výdej pošty)
Datum 19.8.2022 19.00 hod

Směr a časový rozvrh jízdy
38. ročníku XPC 2022.

START - Moravské Severní větve
Suchdol nad Odrou Post Office (příjem a
výdej pošty)
Datum 19.8.2022 19.00 hod

Časy startů, průjezdů a cílů
jednotlivých větví Československého
Pony Expressu.
V těchto časech je možné předat
poštovní zásilky na daných Post
Office.
SMĚR JÍZDY PONY EXPRESSU
z Německa přes Česko na Slovensko
z Česka do Polska
START - České části Pony Expressu
Start D/ČR hranice - České Západní
větve
Dolní Poustevna (hranice ČR) –
(příjem a výdej pošty)
Datum 17.8.2022 09.00 hod
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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 Rodeo Corralu: Patrik Urban, http://rc.westerners.cz
Tel.: mobil: 777 991 447, Vacov 27, 38473 Vacov, 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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Petr Binhack Boot Hill
Kamarádi a přátelé, pokud chcete navštívit místo posledního odpočinku
legendy našeho hnutí, tak zajděte na Olšanské hřbitovy v Praze 3.
Hrob najdete v rodinné hrobce, hřbitov5, oddíl 21, hrob číslo 262
29. 11. 2021

Úplný kalendář akcí na celý rok
najdete na webu!
Navštivte webové stránky WI-CZ

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!

www.westerners.cz

PRERIE

Nejstarší western shop
v ČR!

EXPRESS

Informační čtvrtletník
Členská publikace zdarma!

Uzávěrka příštího čísla

Vydává Westerners International – CZ z. s.

15. únor 2022

Šéfredaktor: Josef „Joe“ Moravec
Nad stanicí 18

Vyjde do 15. března 2022

162 00 Praha 616

Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2022, vyjde do 15. 6. 2022

Telefon: Moravec 606 366 529
E-mail: moravec.vn@gmail.com
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