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Ahoj Westerners…

V tomto Čísle najdete

pěkně se nám to po Covidu rozjelo. Jedna
akce střídá druhou a vybrat si může každý.
Velmi aktivní jsou střelci. Těm začala sezona
už v lednu a další střílení následovalo v dubnu a
květnu. Kalendář Bullet Corralu je fakt nabitý a
smrdí střelným prachem.
První rodeo se odjelo už v květnu a do konce
sezóny jich bude ještě pět. Někteří členové Rodeo
Corralu pořádají i menší lokální akce mimo oficiální
kalendář. Obecně se dá říct, že rodeových akcí je
opravdu hodně.
Pony Express Corral už má naplánovanou
jízdu Evropského i Československého Pony
Expressu. Proběhly tzv. burzy Českých a
Moravských větví, kde se řešilo obsazení
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jednotlivých úseků jezdci a časový plán jízdy větví.
Všechno je připravené na srpnovou jízdu.
Trapery zaměstnává především budování a
zvelebování Fort Beaver. To se děje na četných
brigádách a v PREXu už jste určitě viděli jejich
pěkné „pracovní“ fotky. Tradičními akcemi
Trapper´s Corralu jsou táboření. I na ty letos
samozřejmě dojde.
Rada WI-CZ se sejde na podzim a bude řešit
hlavně rozpočet a přípravu volebního Shromáždění

vyslanců
v únoru
2023
včetně
Cowpackova Country bálu.
Pozvánky na westernové akce jsou
v kalendáři v tomto čísle našeho bulletinu.

Milan Mach,
Secretary WI-CZ

Jesse James (1847 – 1882)
Byl legendární zločinec, lupič a vrah. Narodil se 5. září
1847 v Kearney, Missouri. Během občanské války Severu
proti Jihu se spolu se svým bratrem Frankem zúčastnil
partyzánských bojů na straně Jižanů. Byli členy nechvalně
známého oddílu Williama Quantrilla. I po válce přepadali
nenáviděné Yankeee a podnikali loupežná přepadení bank
a vlaků. Předstírali, že lup rozdělují mezi chudé a
potřebné, ale opak byl pravdou. K jejich bandě se později
přidali přátelé a příbuzní. Mezi nimi i braři Cole a Jim
Youngerovy. S novou bandou vytáhli do své vlastní
války. Používali metody, které se naučili ve válce.
S řevem a střelbou vtrhli do města, zahnali obyvatele a
mezi tím dva nebo tři členové bandy vylupovali banku.
Tak tomu bylo i 14. dubna v Liberty v Missouri, při
prvním přepadení banky na americkém Západě.
Následovalo dalších deset přepadení bank v Missouri a
Kentucky. Nikdo nedokázal najít jejich úkryt. Ani
pověstní Pinkertonovi detektivové. Protože přepady bank
už členy bandy unavily, přesunuli se do Kansas City a zaměřili se na vlaky. 21. července 1873
strhli z pražců pár kolejnic na trati Rock Island Line. Express poblíž Council Bluffs v Iowě
vykolejil. Lokomotiva se převrátila, strojvůdce byl mrtvý, topič těžce zraněný. Bandité odjeli
se 7 000 dolary. Štěstí bandu opustilo až 16. března 1874. Pinkertonovi detektivové vypátrali
bratry Yougerovy a Johna Youngera zastřelili. Ještě téhož dne se Jesse James pomstil, když
chladnokrevně zavraždil detektiva J. W. Whichera. Na podzim 1876 se bratři rozhodli svou
kariéru ukončit posledním velkým přepadením. Jejich cílem se stala První národní banka
v Minnesotě. Sedmého září 1876 vjeli na koních do města a čekali poblíž banky. Další část
bandy se snažila vyvolat zmatek. Tentokrát však jejich taktika selhala. Občané města se
nepolekali a překvapivě sáhli po zbraních. Jesse, Frank a Charlie Pitt vtrhli do banky. V časové
tísni sebrali pouze pár dolarů ze zásuvky. Před bankou se rozpoutalo peklo. Bratří Jamesovi a
Charlie Pitt se vyřítili z banky ke koním. Clell Miler a Bill Chadwell byli zastřeleni. Bob, Cole
a Jim Youngerovi na útěku zraněni. Rozhodli se, že se rozdělí. Charlie Pitt zústal se zraněnými
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bratry a to se mu stalo osudným. O dva týdny později byl při jedné akci zastřelen. Youngerovi
byli zatčeni a odsouzeni k doživotnímu žaláři. Jesse a Frank se na čas skryli, ale už po roce
sestavili novou bandu a dál přepadávali banky i vlaky. Jejich posledním činem bylo přepadení
vlaku 7. září 1881 u Blue Cut v Missouri.
Jesseho Jamese 3. dubna 1882 zákeřně zastřelil jeho bývalý parťák Robert Ford.
To bylo přesně před 140 lety.
mim

Pevnosti, obchodní stanice a stanoviště pro obchod s kožešinami
V tomto čísle Prexu bych rád zmínil další symbol obchodu z kožešinami. Pevnosti, obchodní
stanice a stanoviště USA. Většina „pevností“ z éry obchodu s kožešinami na dalekém západě
byla soukromě zřízená obchodní centra a s vojenskými aktivitami měla jen málo nebo vůbec
nic společného. Pevnosti byly obvykle považovány Indiány za neutrální zóny, kde se kmenoví
nepřátelé mohli utábořit ve vzájemné blízkosti bez větších známek nepřátelství. Výjimku jsem
zaznamenal snad jen u obchodní stanice Fort McKenzie, kde v roce 1833 napadli indiáni
kmene Assiniboins indiány, kteří tábořili v okolí pevnosti a s pevností obchodovali. V tu dobu
se na stanici vyskytoval malíř Karl Bodmer a toto napadení namaloval na jeden ze svých
obrazů. Zaměstnanci pevnosti podporovali všechny aspekty neutrality, koneckonců kožešina
byla kožešina, bez ohledu na to, kdo ji
přinesl. Také být považován za zaujatého
vůči jednomu či druhému kmenu riskovalo
ztrátu obchodu s nepřáteli oblíbených
kmenů. A konečně, válka byla špatná pro
obchod; muži zapojení do bitvy nebyli
produktivně zapojeni do obchodu s
kožešinami. Většina pevností na Západě
prošla
procesem
strukturální
evoluce. Nejstarší stavby postavené na místě
se obecně skládaly z palisády z topolu nebo
jiných místních stromů, obklopujících několik
srubových obydlí, sklad a obchodní
místnost. Byla to spíš stanoviště, nebo spíš místa určená k obchodu. I název „palisáda„ by se
dal na některých stanovištích pojmenovat spíš „plot s klacků a kůlů“. Pokud byla pevnost
úspěšná, postupem času byly chátrající dřevěné konstrukce nahrazovány cihlami z nepálené
hlíny, tzv. vepřovic. Některé pevnosti byly ale rovnou postaveny z vepřovic, kvůli nedostatku
odpovídajícího množství místního dřeva. V celé zemi existovaly doslova stovky pevností,
obchodních stanic nebo obyčejných stanovišť. Z počátku byla tato stanoviště stavěna prvními
průkopníky obchodu s kožešinami, na ochranu svou a svého zboží. Blížící se konec
každoročních Rendezvous, zvýšilo význam pevných obchodních míst. Především díky
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kožešinovým společnostem tak rostly pevnosti jako houby po dešti. Lovci kožešin byli stále
více závislí na obchodních stanicích, jako na základnách, kde si mohli doplnit zásoby a jako
útočiště
v
době
potíží. Podobně
první
cestovatelé a misionáři je
považovali za velmi vítané
útočiště
v
divočině. Zásobovací kolony
vozů a cestovatelé, kteří
doprovázeli karavany, se zde
často
na
několik
dní
zastavovali, aby si odpočinuli,
opravili vybavení a koupili
čerstvé koně nebo jiné potřebné zásoby. Mnoho z těch starých „pevností“ je dávno pryč,
především ty malá obchodní místa, ale existují ještě desítky jiných pevností, které stále stojí,
některé obnovené, některé v troskách a jiné stále slouží jako aktivní stanoviště. O všech těchto
místech by se dala napsat kniha, ale my tady v Prexu máme jen pár stránek… O některých se
ale musím alespoň ve zkratce zmínit. Začal bych asi nejznámější pevností – Fort Laramie (dříve
Fort William). Postavená ve Wyomingu lidmi ze společnosti St. Louis Fur Company, kteří v r.
1833 podél řeky horní Missouri založili asi tucet stanic. Jistý zeměměřič popsal Fort Laramie
takto: „Byla 150 stop široká a 130 na délku. Palisáda byla z topolových klád, 18 stop dlouhých,
otesaných na třech stranách a zasazená tři stopy do země. Šéfův dům stál vzadu, naproti
vchodovým vratům; měl dvě místnosti, s průchodem mezi nimi. Byl zde také obchod a
skladiště; dvě místnosti jako pánské pokoje, truhlárna, kovárna, ledárna, masna a dvě
nádherné věže. Pevnost byla dokončena o Vánocích roku 1833. Věže byly postaveny spíše pro
zábavu než pro ochranu před nepřátelskými Indiány. Protože v té době, ačkoli byli indiáni
neustále ve válce s jinými kmeny, nehrozilo žádnému bělochovi nejmenší nebezpečí kromě
svobodných lovců, kteří se pohybovali krajinou na vlastní pěst. My jsme mohli vyrazit na lov
všemi směry v dokonalém bezpečí. Do pevnosti často přicházely velké skupiny válečníků, ale
chovaly se velmi slušně a odcházely poté, co dostaly několik dávek munice a trochu tabáku.“
Malíři Alfredu Millerovi, který zde strávil nějaký čas, vděčíme za jediné známé snímky Fort
William. Tyto malby vytvořené během jeho návštěvy pevnosti v roce 1837 zobrazují ještě
typickou srubovou palisádu, kterou Millerovy poznámky dále popisují jako „čtyřhranný tvar,
se srubovými věžemi v diagonálních rozích, které chrání strany v případě útoku. Nad předním
vchodem je velký srub, ve kterém je umístěno dělo. Vnitřek pevnosti je asi 150 stop čtverečních,
obklopený malými chatkami, jejichž střechy dosahují do 3 stop pod vrchol palisády. Indiáni zde
táboří ve velkém počtu třikrát nebo čtyřikrát ročně a přinášejí úlovky, aby je vyměnili za zboží,
tabák, korálky a alkohol. Indiáni mají smrtelnou hrůzu z "velké zbraně", která spočívá ve srubu,
protože zažili její udatnost a byli svědky zmatku způsobeného jejím hlasitým
"mluvením". Představují si, že pouze spí, a mají hrůzu z toho, že se probudí.“ V roce 1841 byla
stanice přestavěna a nová byla z nepálených cihel. Je zajímavé, že ještě v zimě 1845-46 byl
obchod ve Fort Laramie nadále čilý a je zaznamenáno, že během následujícího jara odtud malá
skupina lodí úspěšně proplula řekou Platte s 1100 balíky bizoních kůží, 110 balíky bobrů a 3
balíky medvědích a vlčích kůží. V roce 1849 koupila pevnost americká armáda. V r.1890
dorazilo do pevnosti asi 30 jezdeckých vojáků a civilních mechaniků a odstranili z budov dveře,
okna, podlahy a jakýkoli jiný materiál, který byl považován za cenný pro vládu…
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Jako další bych vybral Fort Union. Ta byla založena r.1828 společností John Jacob Astor's
American Fur Company (AFC). Nacházela se blízko soutoku řek Missouri a Yellowstone, na
místě, které si Lewis a Clark poznamenali, že by bylo ideální pro zřízení stanoviště, když se v
roce 1804 pohybovali na řece Missouri. Je to skoro na hranicích s Kanadou, v Montaně. Tato
oblast byla indiánským územím Assiniboine a stanice byla postavena speciálně, aby sloužila
tomuto kmeni. Ale obchodovat sem chodilo ještě šest dalších kmenů Severních plání.
Vyměňovaly se bizoní kůže a
menší kožešiny za zboží z celého
světa, včetně látek, zbraní,
přikrývek a korálků. Kromě
indiánů navštěvovalo obchodní
stanici
mnoho
významných
cestovatelů
a
horských
mužů. Například malíři George
Catlin, Karl Bodmer a Rudolf F.
Kurz. A ti pevnost malovali. Když
konkurenční společnosti v roce
1833
vytvářeli
síť
stanic,
sousedících s Fort Union, tak ta
odpověděla tím, že udělala vše, co
bylo v jejích silách, aby zničila své
povýšené soupeře. Ve Fort Union to znamenalo nákup bobří kůže za ceny až 12 dolarů za libru,
když v předchozím roce byly zaplaceny pouze 3 dolary za libru. Konkurenční společnosti
neschopné konkurovat, vše prodaly společnosti AFC. Alkohol byl důležitým obchodním
artiklem, ale jeho používání v obchodu s Indiány bylo vládou zakázáno. Malé kožešinové
společnosti byly obvykle úspěšné v pašování zakázaného produktu do hor, ale alkohol
dopravovaný proti proudu Americkou kožešinovou společností byl často zabavován ve Fort
Leavenworth (vojenské stanoviště). Proto poslal Kenneth McKenzie (AFC) v r. 1833 destilátor
do Fort Union po řece, a během dvou měsíců už přeměňoval mandanskou kukuřici na whisky.
Bohužel asi za půl roku navštívil pevnost, jeden poručík z armády, palírnu nahlásil ve Fort
Leavenworth, destilátor byl zničen a McKenzie z toho měl ostudu. V roce 1837 se v oblasti
objevily neštovice. A to zničujícím způsobem. Epidemie v roce 1837 byla tak rozšířená, a tak
silná, že mnoho kmenů bylo téměř vyhlazeno. Ve Fort Union bylo vynaloženo úsilí na ochranu
Assiniboinů a dalších kmenů. Pokusy o primitivní očkování byly založeny na nejlepších
lékařských teoriích té doby, ale ukázaly se neúspěšné. Koncem 30. let 19. století ztrácel
obchod s bobřími kožešinami na důležitosti ve prospěch bizoních kůží. Bizon nyní dominoval
obchodu v pevnosti, dokud nebyla v roce 1867 uzavřena. Během 50. let 19. století, na vrcholu
obchodu s bizony na horní Missouri, bylo z Fort Union každý rok odesláno asi 150 000 bizoních
kůží. V roce 1987 začala přestavba pevnosti na historické místo.
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Jako poslední do tohoto čísla jsem vybral Fort Vancouver. Ta byla založena v roce 1825
společností Hudson's Bay Company, britskou společností obchodující s kožešinami, která
působila po celé Severní Americe. Pevnost se nacházela na severním břehu řeky Columbia v
dnešním Vancouveru ve státě Washington, a sloužila jako regionální ředitelství a zásobovací
sklad pro síť pevností HBC. Zaměstnanec HBC, napsal obecný popis Fort Vancouver a jeho
strukturální složení, jak to bylo v roce 1843: Pevnost má tvar rovnoběžníku, ohrazena jakousi
dřevěnou stěnou, vyrobenou z tyčí nebo velkých trámů, dvacet stop vysoké. V každém úhlu je
bašta se dvěma dvanácti librami a uprostřed je osmnácti librovka. Tato děla byla ale
zbytečná. Areál uvnitř je rozdělen na dva dvory, kolem kterých je uspořádáno asi čtyřicet
úhledných, pevných dřevěných budov, jednopatrových, určených pro různé účely. Pevnost
byla obrovská. Uvnitř se nacházely budovy na bydlení, sklady, škola, knihovna, lékárna, kaple,
kovárna a velká výrobní hala. Hlavní budova pak byla vysoká dvě patra. Uvnitř byla jídelna, kde
úředníci společnosti, obchodníci, lékaři a další z gentlemanské třídy stolovali. Obecně platilo,
že celá tato hlavní budova i s jídelnou byly obvykle zakázány pro běžné dělníky a lovce kožešin.
Po večeři se většina těchto pánů přestěhovala do „bakalářského sálu“, aby se „bavili, jak se jim
zlíbí, buď kouřením, čtením, nebo vyprávěním a posloucháním příběhů o svých a cizích
podivných dobrodružstvích“. Kuřárna vypadala jako zbrojnice a muzeum. Byly tam k vidění
nejrůznější zbraně, oděvy a kuriozity civilizovaného i divokého života a různé nástroje pro lov.
Mimo hradby byla pole, zahrady, ovocné sady, loděnice, lihovar, koželužna, pila, mlékárna a
asi šedesát dřevěných domků. Tato malá osada byla obydlena lovci kožešin, strojníky a dalšími
dělníky pevnosti. Tam bydleli se svými domorodými nebo Métis manželkami a rodinami. Ženy
byly důležitou součástí života ve Fort Vancouver a komunit, které kolem něj vyrostly. Ve Fort

Vancouver tvořily ženy téměř polovinu celkové populace lidí žijících v pevnosti a jejím okolí.
Společně se svými dětmi tvořili více než dvě třetiny její populace. Většina žen ve Fort
Vancouver byly indiánky nebo Métis (míšenci) manželky zaměstnanců společnosti. Tyto ženy
byly zodpovědné za údržbu svých domovů a péči o děti a také se zabývaly prací pro společnost,
včetně práce překladatelů a průvodců a přípravy kožešin pro obchod. Fort Vancouver měla
pod palcem na svém vrcholu více než 34 stanovišť, 24 přístavů, šest lodí a 600 zaměstnanců.
V roce 1846 se Fort Vancouver ocitla na americkém území. Oregonská smlouva sice zajistila,
že britská HBC mohla pokračovat v provozu, měla přístup do pevnosti i na řeku Columbia, ale
operace společnosti se staly nerentabilní. Obchodní stanice tím skončila. Ve 20 století byla
postavena replika pevnosti v plném měřítku.
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www.ponyexpress.cz
23.4.2022 se na Saloonu Malá skála, Kletné - Suchdol nad Odrou
sešla Rada Československého Pony Expressu. Předákům a
hostům Rady XPC jsme připravili prohlídku v Muzeu Suchdol nad Odrou ve westernové
expozici Pony Expressu a navštívili jsme hrob a uctili památku položením kytice jednoho ze
zakladatelů Pony Expressu Bohumila Kašpárka alias Hospodáře. Po návratu na Saloon Sheriff
PE zahájil jednání rady. Předáci větví naplánovali časy předávek 38. jízdy Pony Expressu a
probrali vše důležité kolem Pony Expressu. Zápis najdete v interní části na
www.ponyexpress.cz.
Hymnou Pony Expressu bylo ukončeno hlavní jednání. Moravští členové PE dále připravili
promítání dokumentu, který zachycuje mnoho zajímavých příběhů a chvil ze života Hospodáře
a jeho přátel. Další film, který jsme viděli, byl MORGANOVA BANDA a nakonec historická
videa z 35. jízdy Pony Expressu v Suchdole nad Odrou. Při sledování dokumentů kamarádi
pamětníci komentovali různé záběry, takže jsme se parádně bavili a hlavně jsme se mnoho
dozvěděli a pěkně jsme si zavzpomínali.

Muzeum Suchdol nad Odrou - westernová expozice Pony Expressu
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Na hřbitově v Suchdolu nad Odrou u hrobu Bohumila Kašpárka alias Hospodáře

Rada XPC a hosté před Saloonem Malá skála, Kletné
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Z ČINNOSTI TRAPPERS ‘CORRALU

TC se snaží být aktivní především na Fort Beaveru a Beaver City. Letos v únoru tam proběhla
například akce "Kinematograf", kde se promítají dokumenty, které by mohly zajímat naše
členstvo. Někteří odvážnější si připravují na tuto akci prezentaci čehokoliv, co by nás mohlo v
našem hobby posunout a zdokonalit. Také se letos uskutečnilo již několik brigád na obnovu a
údržbu celého areálu. Pěkný byl i březnový "šicí víkend" (viz foto 1), kde se švadleny/ni
mohou vzájemně podpořit, poradit i pobavit,
ale hlavně vytvořit něco do svého stylového
šatníku. V dubnu jsme stříleli z luků na akci

"Zlatý šíp - terčovka" (foto 2).
První ze tří ZŠ, které každoročně pořádá
Beaver pro zájemce o lukostřelbu. Celodenní
akce, na které sice bylo spíš zimní počasí, ale i tak si myslím, že jsme se dobře pobavili.
Poslední akci, na kterou jsme zvali i tady v Prexu bylo "setkání přátel divočiny"
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Akce byla spojená s "oslavou narozenin" 30
let existence TC, plus třicáté narozeniny 4
našich mladých kamarádů. Akce je
každoročně určená pro kohokoliv, kdo se
chce přijet pobavit. Účastníci si mohli projít
náš trapperský víceboj. Byly to dovednostní
soutěže plus nějaký testík. Vše zaměřeno na
naše hobby. Odpoledne pak byla pro zájemce
přednáška o tom, co děláme a čím se

zabýváme. K večeru se peklo maso, vařily se
naše trepperské nápoje - Flip a Cesta na
severozápad. Se západem slunce začala v
salónu hrát k tanci i ke zpěvu kapela. V
průběhu večera se vyhodnotily a ocenily
soutěže, rozdaly se dárky. Podle mě se
přítomní pobavili a akce se vydařila. Alespoň
já byl spokojen. Toť vše, jdu balit a ráno jedu
zase na brigádu. Mějte se pěkně.
Tandem
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Program WI – CZ z. s.
na rok 2022

Kozohlody

Změna programu je vyhrazena!
Z důvodu opatření k pandemii
covid-19 doporučeno si termíny a
akce ověřovat u pořadatelů!

06. srpna 2022
Mistrovství ČR v rodeu
Rychlostní pohár WI-CZ
Pohár Dyka Krchova v rychlost. a dobytkář.
disciplín juniorů
Pohár ve Steer Wrestlingu

MK Ranč Čertyně
09. července 2022
Mistrovství ČR v rodeu
Rychlostní pohár WI-CZ
Pohár Dyka Krchova v rychlost. a dobytkář.
disciplín juniorů
Pohár ve Steer Wrestlingu

Boršov nad Vltavou

Shromáždění vyslanců WI-CZ
se překládá na rok 2023!

03. září 2022
Mistrovství ČR v rodeu
Rychlostní pohár WI-CZ
Pohár Dyka Krchova v rychlost. a dobytkář.
disciplín juniorů
Pohár ve Steer Wrestlingu

Hoslovice - FINÁLE

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

TERMÍNY RODEÍ V ROCE 2022!

17. září 2022
Mistrovství ČR v rodeu – finále
Rychlostní pohár WI-CZ – finále
Pohár Dyka Krchova v rychlost. a dobytkář.
disciplín juniorů – finále
Pohár ve Steer Wrestlingu – finále

Termíny na sezónu 2022 a další
informace naleznete na našem
webu www.ceskerodeo.cz
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29.7. – 7.8.2022
Letní táboření na Fort Beaveru
(TC & BC)
Fort Beaver – Strážek
Tradiční táboření spojené s 33. akcí Beaver
City 1882 (probíhá od 23.7. až 7.8.) a opět
lukostřelba.

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

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
Civilní akce, montérky vítány.

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

13.7.2022
Členská schůze Bullet Corralu
Střelnice SSK Mikulov
Kontakt: Miroslav Oupor,
tel:603 443 830, email: moupor@quick.cz

Civilní akce, montérky vítány.

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

15.7. - 16.7.2022
Western na Boot Hill
Mistrovství republiky
a 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: Miroslav Oupor,
tel:603 443 830, e-mail:
moupor@quick.cz
13.8.2022
Westernové klání ve střelbě
z perkusních a křesadlových zbraní
(BC + SSK Mikulov)
střelnice v Mikulově

26. 11. 2022
Díkuvzdání na BC a lukostřelba finále!
(BC & TC)
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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
9.9. – 10.9.2022
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

e-mail: richard.voltr@gmail.com
5.11.2022
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
3.12.2022
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

24.9.2022
Pistolnické klání
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

SPONZOR BULLET CORRALU

8.10.2022
Majklův memoriál (Pavel Válek + BC)
střelnice Velvary
Tradiční střelby ze zbraní perkusních,
křesadlových a nábojových do roku 1899.
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Pavel Bombajs Válek
tel: 603 443 464,
e-mail: bombajs@cacwa.cz
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

15.10.2022
Střelba na kovové siluety
(SSK Geronimo)
střelnice Velvary
Střelby na kovové siluety ze zbraní
perkusních, křesadlových a nábojových do
roku 1899
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele
Kontakt: Richard Voltr
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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
START - Moravské Severní 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.
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
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
START - České Východní větve
Stříbrná Lhota Post Office (příjem a
výdej pošty)
Datum 18.8.2022 04.30 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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Úplný kalendář akcí na celý rok
najdete na webu!
Navštivte webové stránky WI-CZ
www.westerners.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!

PRERIE

EXPRESS

Informační čtvrtletník
Členská publikace zdarma!
Vydává Westerners International – CZ z. s.

Uzávěrka příštího čísla

Šéfredaktor: Josef „Joe“ Moravec

15. srpna 2022

Nad stanicí 18
162 00 Praha 616

Vyjde do 15. září 2022

Telefon: Moravec 606 366 529

Uzávěrka následného čísla: 15. 11. 2022, vyjde do 15. 12. 2022

E-mail: moravec.vn@gmail.com
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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

8. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY VE STŘÍLENÍ
Z WESTERNOVÝCH ZBRANÍ A

VELKOU CENU WI-CZ
Kdy:
Kde:

15.7. – 16.7.2022
střelnice Mikulov

Program: Čtvrtek 14.7.2022: příjezd do 24:00, ubytování, prezence
Pátek 15.7.2022:
od 9,00 hod akční střelba – 4 až 5 stanovišť volná zábava
Sobota 16.7.2022: od 9,00 hod akční střelba – 4 až 5 stanovišť
vyhodnocení soutěží, 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 jednoranná perkusní nebo nábojová
Opakovačka LA, SA
Pistole perkusní nebo křesadlová
Opakovačka LA , SA ráže 22 malorážka - pouze pro mládež od 10 do 15 let,
ženy a dívky od 10 let
Možnost přihlášení do dvou kategorií
Počet ran:
revolver 60
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Startovné:
Ubytování:

perkusní a křesadlové pušky 60
opakovačka 100
zadovka 100
pistole 60
Platí pro jednu kategorii a podle počtu přihlášených střelců
350,- Kč za první kategorii, 200,- Kč za druhou
100,- Kč za malorážkovou
ve vlastních dobových nebo moderních stanech .

Stravování: občerstvení zajištěno po celý den (jídlo na objednávku pátek
oběd a večeře, sobota oběd a večeře - platba celkem za čtyři jídla 440,-Kč předem při placení
startovného. Děti účastníků soutěže do 10 let platí 50% stravného, pokud si jeho zástupce
zaplatí jídlo. Kdo do 30.6.2022 nezaplatí, tak nejí!!!), vlastní nádobí sebou.
Platba:
startovné zaslat nejpozději do 30.6.2022 na konto 2301631438/2010 nebo
zaplatit přímo do 30.6.2022panu 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 30.6.2022;
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 10.7.-13.7.2022 soukromá akce a brigáda členů Bullet
Corralu a je po tuto dobu uzavřena.
Sponzor akce:
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