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Ahoj Westerners…
tak máme konečně, díky Martině Hampejsové
(nový stráţce pokladu WI-CZ), provedenou
kontrolu hospodaření za roky 2009 – 2011. Sice
jsme nedodrţeli termín 30. června, ale
důleţitější je, ţe všechno dopadlo dobře aţ na
pár chybějících dokladů. Ţádná katastrofa se
nekonala a jsem tomu samozřejmě rád. Další
kontrola proběhne v lednu 2012 po uzávěrce
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financí za rok 2011. Rada
WI-CZ přijala rozpočet na
rok 2012 jako vyrovnaný.
V rozpočtu
jsme
zatím
nemohli počítat s členy Pony
Express Corralu, protoţe
rada XPC na svém říjnovém
zasedání
odhlasovala
„vystoupení“ XPC z WI-CZ.
Dokonce v zápětí udělala
další
kroky
směrem
k registraci
XPC
na
Ministerstvu vnitra pod
názvem Pony Express Corral
121. Tento akt ale nemá
oporu ve stanovách XPC ani
WI-CZ. Stanovy neznají
pojem vystoupení. Corral
můţe pouze zaniknout a to
dvěma způsoby: buď počet
jeho členů klesne pod deset
nebo, se pro zánik vysloví
2/3 členů na řádné členské
schůzi. S tím souvisí i
případné vypořádání majetku
corralu. Rada corralu můţe
zánik
pouze
navrhnout
členské schůzi. Nakonec se
ukázalo, ţe členové XPC
zase tak moc pro opuštění
WI-CZ nejsou. Na rozpravě
české východní větve se
podařilo ten proces zastavit a
zaúkolovat radu XPC, aby ve
vhodném termínu svolala
Řádnou členskou schůzi
XPC k tomuto problému.
Stejně se usnesla i česká
jiţní větev Pony Expressu.
Rada XPC se k tomu
postavila čelem, uznala, ţe
vše musí proběhnout podle
stanov, zastavila registraci na
Ministerstvu vnitra a navrhla
schůzi vedení XPC spolu
s presidentem,
vicepresidentem
(Joe
Moravec)
a
stráţcem
pokladu WI-CZ na únor

2012. To je ve stručnosti
výčet událostí, ke kterým
došlo v závěru roku. O
dalším vás i sheriffy všech
corralů budeme informovat
v příštím PREXu.
Pro úplnost musím ještě
dodat, ţe všichni sheriffové
corralů WI-CZ se rozhodli
pokračovat ve WI-CZ i
kdyby nás XPC opustil. Ta
podpora mně fakt potěšila.
Tak, a aby jste se taky
mohli na něco těšit i vy, tak
tady
jsou
předběţné
termíny hlavních akcí WICZ
v příštím
roce:
Cowpackův Country bál
11. února ve Strančicích a
Rendezvous WI-CZ od 27.
do 29. července v Beaver
City. Termín country bálu
ještě
není
potvrzen
Sokolem Strančice, takţe
počítejte s tím, ţe se můţe
posunout o týden dopředu
nebo dozadu. Potvrdíme ho
hned na začátku ledna a
rozešleme
emailem
sheriffům
a
umístíme
informaci do kalendáře
akcí na webu WI-CZ.
Bohuţel, asi nebude zvadlo
na hlavních webových
stránkách, protoţe přestal
fungovat hlavní webmaster
– Dán Bryner a je
absolutně nedostupný na
mobilu, emailu a ani
nevím, kde se momentálně
nachází. Nebyl ani na
rozpravě Pony Expressu, a
tam chodí vţdycky. Je to
velký problém, protoţe pár
důleţitých členů WI-CZ
nemá přístup k emailům
westerners a dělá to potíţe
i
corralovým
webmasterům. Budu se

spolu s Joem Moravce snaţit
Dána sehnat a dohodnout se s ním
co dál. Asi se budeme muset
poohlédnout
po
novém
webmasterovi. Otázkou je jestli to
bude dělat v podstatě zdarma jako
Dán. Pokud o někom takovém
víte, tak sem s ním.
A nakonec to nejdůleţitější. Přeji
všem členům, kamarádům a
přátelům westernového hnutí
krásné a pohodové vánoce a
všechno nejlepší do nového roku
2012.
Ať
Vás
neopouští
optimismus a nadšení. Ať se Vám
podaří všechny Vaše plány
v příštím roce.
Přeji všem pohodovou
sezónu a mějte se fajn,

Milan Mach
President WI-CZ

Rada Westerners International – CZ, o. s.
Zvou všechny členy a přátelé WI-CZ na

alias Sdtkání corralů WI-CZ

v sokolovně ve Strančicích
od 19,00 hodin
Hudba, tanec, senzační občerstvení,
radost až do rána......

WI-CZ.
Termín: 30. 6. 2011

Zápis z elektronického
jednání Rady WI-CZ
říjen 2011

RADA WI-CZ
JEDNALA .....
Mimořádné jednání
Rady WI-CZ dne 12. 2.
2011 ve Strančicích
Na programu byl jediný bod:
Volba nového stráţce pokladu.
Na základě neuspokojivé zprávy
o hospodaření WI-CZ v letech
2009 - 2010, předloţené
stráţcem pokladu Jelenou
Becovou a na základě
skutečnosti, ţe správa nebyla
přijata Shromáţděním vyslanců
WI-CZ dne 12.2.2011, byla
svolána mimořádná schůze Rady
WI-CZ.
1. Volba nového strážce
pokladu: navrţen jediný
kandidát Martina
Hampejsová (RC). Je
přítomno 5 členů Rady WICZ s právem hlasovacím.
Rada WI-CZ je usnášení
schopná. Výsledek volby:
pro 5 hlasů, proti 0 hlasů,
zdrţel se 0 hlasů
USNESENÍ: Rada WI-CZ
zvolila novým strážcem
pokladu WI-CZ Martinu
Hampejsovou, Čestice 181, 387
19, mobil: 723 416 254,
e-mail:
martina.hampejsova@email.cz
2. President WI-CZ Milan
Mach s novým stráţcem
pokladu provedou revizi
hospodaření WI-CZ od roku
2008 do února 2011 a tu
předloţí ve formě správy
Radě WI-CZ a revizorovi

Jednání Rady:
 Finance – nový stráţce
pokladu dal dohromady
finance WI-CZ za roky
2009 a 2010. Všichni
členové Rady dostali tyto
podklady emailem
21. 10. 2012.
Úkol pro strážce pokladu
a revizora WI-CZ:
vypracovat k finančním
podkladům revizní zprávu a
předloţit ji Radě
do 30. 11. 2011.
USNESENÍ: Rada WI-CZ
odsouhlasila rozpočet na
rok 2012 jako vyrovnaný.
Hlasování: pro president,
WCC, RC a BC, zdrţel se
XPC a RC. Rozpočet na rok
2012 je přílohou tohoto
zápisu. President ustanovil
Revizní komisi WI-CZ,
která provede inventarizaci
majetku a revizní zprávu
k financím ve sloţení: M.
Mach, J. Moravec, M.
Hampejsová a J. Strnad
Termín vypracování
zprávy do 31.1.2012
Úkol pro strážce pokladu
a revizora: vypracovat
zprávu o stavu financí za
rok 2011
Termín do 31. 1. 2012
 Volba vicepresidenta WICZ – na funkci
viceprezidenta byl navrţen
Josef Joe Moravec – TC
USNESENÍ: Rada WI-CZ
nezvolila na další 2 roky
viceprezidenta.
Hlasování: pro president,
WCC a BC, zdrţel se TC,
XPC a RC





President WI-CZ určil
podle hlavy III, článku
19, bodu 5 Stanov WI-CZ
svým zástupcem Josefa
Joe Moravce. Bude jednat
a zastupovat presidenta
v době jeho nepřítomnosti
a to
do 31. 10. 2012.
Hlavní akce WI-CZ na
rok 2012 – návrhy
termínů: Cowpackův
Country bál (asi Strančice)
předběţně 11. 2. 2012.
Jednám o pořádání s firmou
JAAN. Podílel se uţ na
letošním bálu.
Rendezvous WI-CZ
v Beaver City 27. – 29. 7.
2012. Prosím o potvrzení
od Alíka (WCC).
Pony Express Corral –
jak uţ jsem vás předběţně
informoval, rozhodla rada
XPC o vystoupení corralu
z WI-CZ. Na dílčí členské
schůzi XPC České
východní větve se podařilo
tento proces zatím zastavit.
Členové rozhodně
nesouhlasili s tím, ţe o
vystoupení má rozhodnout
rada XPC a poţadují
svolání řádné členské
schůze, která jediná podle
znění stanov XPC má
právo o tom rozhodnout.
Navíc se nebude jednat o
vystoupení z WI-CZ, ale
opět podle stanov XPC o
zániku corralu. Sheriff
XPC na tomto jednání
slíbil zastavit všechny
legislativní úkony, které uţ
v této věci proběhly.
Nicméně podle ohlasu
z dílčích členských schůzí
na Moravě a na České
západní větvi je moţné
předvídat, ţe se řádná
členská schůze XPC









vysloví pro zánik corralu. Řádná
členská schůze XPC by měla být
svolána do poloviny ledna 2012.
Průkazky na rok 2012 – zadal jsem
výrobu nových průkazek na rok
2012 (180 ks , barva ţlutá) Průkazky
uţ mám u sebe a poslal jsem
sheriffovi BC (40ks) a WCC si
nechal 15 ks. TC je předám osobně a
pro RC je přivezu na Shromáţdění
členů.
Hlavní webmaster – jsou velké
problémy v komunikaci s HW WICZ. Protoţe u corralů i v Radě WICZ došlo ke změnám ve vedení
potřebují všichni nové přístupy
k emailům westerners. Osobně jsem
se v srpnu s Dánem sešel a předloţil
jsem mu poţadavky. Slíbil, ţe přes
osobní problémy všechno udělá, ale
nestalo se vůbec nic. Teď je
absolutně nedostupný jak emailem,
tak telefonem.
Zápis z mimořádného jednání
Rady WI-CZ – dodatečně jsem
udělal zápis z jednání ve Strančicích.
Uvědomil jsem si, ţe jsme tam
zvolili stráţce pokladu a nemáme o
tom jako Rada zápis. Ten zápis je
v příloze.

Člen XPC Miloš
Olha s rodinou
tímto děkuje
všem, kteří jim
poskytli pomoc
a přejí hezké
prožití svátků a
šťastný Nový rok
2012.

Kontakty na nové členy Rady WICZ – stráţce pokladu Martina
Hampejsová, e-mail
Martina.Hampejsova@email.cz,
mobil 723 416 254, revizor Jakub
Strnad, email jacobos@seznam.cz,
mobil 775 621 077. Jejich
westernové emaily nefungují, viz
bod webmaster.

Méďa na lovu.
T
e
r
m
í
n

Rozpočet WI-CZ na rok 2012

Příjmy:
členské příspěvky (cca 170 členů)

Příjmy celkem:

17 000,00 Kč

17 000,00 Kč

Výdaje:
Cowpackův Country bál
Rendezvous WI-CZ
Internet
Odborná střelecká komise
Pohár WI-CZ - rodeo
Pohár WI-CZ střelby
Plakety Old Joe
Rep, webmaster - režijní výdaje
výroba průkazek na rok 2013

Výdaje celkem:

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
850,00 Kč
850,00 Kč
300,00 Kč

17 000,00 Kč

Santa Claus,
JeŽíšek a mikuláš,
aneb. Jak to bylo…

Jiţ i do našich končin
dorazil jeden z fenoménů
amerikanizmu kterým bezesporu je
právě Santa Claus! Myslím, ţe
nebude na škodu se s tímto
muţíkem v červeném seznámit
poněkud blíţe, kór kdyţ tu máme
Vánoce a jsme časopisem
westernovým, tj. pro Americkým,
ţe!
Hned v úvodu je třeba říci,
ţe dříve nebývalo zvykem na
vánoce nějaké dárky dávat, coţ
moţná mnohé překvapí. Jde o
relativně novodobý zvyk. Ve staré
Anglii (a Skotsku, Walesu a Irsku)
zavedl dle tradice prý dárky pod
stromeček manţel královny
Viktorie princ Albert. Byl
Hannoverského rodu a
pravděpodobně dobře, znal jako
Němec tradici vánočníh stromku, a
také pověsti se všemi severskými
skřítky, kteří chodí o zimním
slunovratu (čili o vánocích)
nadělovat dětem a moţná i
dospělým. Ať uţ to byl Švéd
Jultomten, Nor Juleniss, nebo Fin
Ukko, všichni uţ dávno od
pohanských dob o zimním
slunovratu navštěvovali lidi, aby
jim pověděli, ţe se vrací slunce, ţe
zase bude dost jídla a dalších
všelijakých příjemností.
Skandinávští trollové jsou sice
obvykle trochu poťouchlí darebáci,
ale tento zimní patřil mezi ty
hodné!
Jenţe co se zjevně
pohanským stvořením v zemi tak
křesťanské, jakou byla viktoriánská
Británie? Na pomoc přišla tradice
ze slovanského východu, čili
z našich končin! Tam býval dobou
dárků den svatého Mikuláše, tj. 6.
prosinec. Svatý Mikuláš proslul
svou štědrostí tak (prý do okna
mrštěným vakem zlaťáků zachránil
sirotky před hladem), ţe se na jeho
památku obdarovávají děti dodnes.
Ano, je to náš dobře známí Mikuláš
s čertem a také punčochou s dárky.
K Mikuláši se pak jaksi přimíchala

podoba starého dobrého
ruského Dědy Mráze, který
chodívá v podobném červeném
úboru jako skandinávští
trollové, a dál uţ to šlo samo –
východní tradice se prostě
trochu popletly, smíchaly
s ledovými pláněmi severu a na
světě byl Santa Claus. Ano
přesně ten, co rozšiřuje své
panství po celém světě.
Ale opravdu přesně
ten? Pravdou je, ţe figurka
Santa Clause se poprvé objevila
ve 20 letech 19.století v povídce
C.Moora “Návštěva svatého
Mikuláše”, který přijel na
saních taţených soby. V dnešní
podobě jej představil aţ v druhé
polovině 19.století opět
v novinové povídce jistý
T.Nast, čili celého v červeném,
s knihou dětských přání,
domem a ţenou (ano Santa je
ţenatý) na severním pólu a také
s elfy, kteří mu pomáhají
vyrábět dárky, které potom
doručuje komínem. Jak je vidět,
tak evidentně šlo původně o
našeho Mikuláše, ze které se
později stal hodný pan továrník
na hračky a tím jaksi zesvětštěl.
Jiný problém je, kdyţ
se podíváme na důvod tradic
dárků. V úvodu jsme se zmínili
o obdarování královny Viktorie.
Pravda ale je, ţe údajně poprvé
obdarování o vánocích souvisí
s vánočním stromem a co by
nás mělo zajímat i s Prahou.
V roce 1821 v Praze tehdejší
ředitel Stavovského divadla
(původem Němec) připravil
pro své hosty malé překvapení
v podobě velkého vánočního
smrčku (a tím se prý původní
Německá tradice vánočních
stromků dostala do Čech).
Bývalo zvykem, ţe hosté
přinesli pro paní domu nějaký
dáreček. Pán domu je převzal a
nahrnul pod smrk a o půlnoci
pak svým hostům předvedli ve
vedlejší místnosti do té doby
utajený osvětlený vánoční smrk
pod nímţ byli nakupeny dárky
pro paní domu. Takto se prý
tedy zrodil zvyk dávat dárky
pod stromeček a má původ
v Čechách. Je tedy mnohem
pravděpodobnější, ţe princ

Albert tento zvyk omrknul právě
zde a pro hovoří i fakt, ţe se
osobně znal s mnohými
účastníky této první dárkové
stromečkové akce. Aby byl
zmatek ještě větší, tak je třeba
ale upozornit na skutečnost, ţe
v Americe to má opět jiný
původ. První rozdíl je ten, ţe
dárky na rozdíl od nás se dávají
aţ 25.prosince, čili o den
později. Má to svůj původ ve
zvyku otrokářů, kteří ten den jiţ
od 18.století dávali tento den
otrokům tradičně nové oblečení.
To se rozšířilo i na sever, kde
zase obdarovávali bohatí
Američané své sluţebnictvo a
nakonec se to rozšířilo i na
dávaní si dárků mezi sebou.
Nešlo však ještě o velké dary
jako dnes, ale spíše šlo o
drobnosti, jako jsou kapesníčky,
vázanky apod.! Teprve
s příchodem Santa Clause,
přesněji s obchodníky, kteří
správně vyuţili této postavičky
jako reklamního taháku
v poslední čtvrtině 19.století to
chytlo ten dnešní směr, neb.
Santa Claus přeci nepojede
s poloprázdnými saněmi.
Jak je vidět, tak ve
skutečnosti se nám tu mísí různé
tradice, dokonce aţ z dob
pohanských a příčin, proč se
slaví Vánoce tak jak se slaví je
hned několik. Zajímavý je i
součastný střet Santa Clause
s naším Jeţíškem. Ono to
neplatí jen o nás Čechách.
Jeţíška totiţ prosazují i na
Slovensku, či v jiţním Německu
a Rakousku, kde mu říkají
Christkind. Přes, aţ bych řekl
agresivní prosazování Santa
Clause našimi obchodníky si
stejně doma stavíme jesličky
s Jeţíškem a zdá se, ţe Santovi
se ve střední Evropě nedaří
prosadit tak jak by chtěl. Moţná
na sebe ale časem vezme jinou
podobu, viz. reklama na mobilní
telefony před rokem, kdy zjevy
oblečené jako typický Santa
Claus hulákali “Go Jeţíšku
Go…”! Ţe by se nakonec u nás
začalo Santa Clausovi říkat
Jeţíšek??

Joe M.

KALENDÁŘ AKCI WI-CZ
A JEHO CORRALŮ
27. – 31. prosinec 2011
Pohoda na Beaver City (WCC)
Společné oslavy vánočních svátků,
Silvestra a Nového roku.
Kontakt/informace: VCC Alík-Alena
Adamíková, Beaver City č. p. 234,
592 53 Strážek; Tel.: 604672642

11. únor 2012 od 19hod.
Cowpackův Country Bál
Sokolovna – Strančice
Tradiční setkání členů a přátel WICZ. Kontakt: WI-CZ, Veleslavínská
č.p.42, 162 00 Praha 6. Tel.: Milan
Mach: 606459153 ,
e-mail: wi@westerners.cz

10. březen 2012 od 14hod.
Valná hromada
Trappers´Corralu WI-CZ
Praha Masarykovo nádraží.
Jen pro členy a pozvané hosty!
Kontakt: Josef Moravec – Joe,
Veleslavínská č.p.42, 162 00 Praha
6, tel. 606366529,
e-mail: trappers@westerners.cz

21. duben 2012
Westernové klání ve střelbě
z perkusních a křesadlových
zbraní (BC + ASK Stará
Boleslav 8 Iowa cawalry)
střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních a
křesadlových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt : Václav Klauber,
Kralovická 147, Brandýs nad
Labem, tel:728 512 602,
e-mail : vklauber@tiscali.cz

6. – 7.červene 2012
Westernová klání ve střelbě
ze zbraní Divokého Západu
do r.v.1899 (BC + SSK

Mikulov) střelnice Mikulov
Tradiční střelby ze braní
Divokého Západu do r.v.1899.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt : Oupor Miroslav, Jana
Štursy 31, České Budějovice
370 10, tel.: 603 443 830,
e-mail : moupor@quick.cz,
Baláž Stanislav, Dukelská 38,
Mikulov, tel.: 608 709 878,
e-mail : stan.b@blutetone.cz

27. - 29. července 2012
,,Rendezvous Westerners
International – CZ“
(Rada WI-CZ)
Beaver City – Strážek
Tradiční setkání Corralů
Westerners International a jejich
přátel s bohatým programem,
jehož nedílnou součástí je i
sobotní Country Bál. Ubytování
vlastní, občerstvení zajištěno.
Podmínkou je výstroj a výzbroj
dle svého westernového
zaměření.
V nouzi možnost i půjčovny
oděvů na BC.
Kontakt/Info: WI-CZ,
Veleslavínská č. p. 42,
162 00 Praha 616;
e-mail: wi@westerners.cz
Tel: President WI-CZ M. Mach:
mobil 606459153

18.srpen 2012
Westernové klání ve
střelbě z perkusních a
křesadlových zbraní a
zároveň Velká cena WI –
CZ (BC + SSK Mikulov)
střelnice v Mikulově
Tradiční střelby z perkusních
westernových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt : Stanislav Baláž,
Dukelská 38, Mikulov,

Změna programu
vyhrazena!!!
tel : 608 709 878,
e-mail : stan.b@bluetone.cz
Oupor Miroslav, Jana Štursy 31,
České Budějovice 370 10
tel:603 443 830,
e-mail : moupor@quick.cz

1. prosince 2012
Střelba na krocana (BC + ASK
Stará Boleslav 8 Iowa
cawalry)
střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních a
křesadlových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt :
Miroslav Oupor, Jana Štursy 31,
České Budějovice 370 10, tel:603
443 830
e-mail : moupor@quick.cz

Jiné tdrmíny
redakce PREXu
zatím ndobdrždla, ald
přddpokládámd, žd
v únoru budd na
BC „Ddn
osídldní“, ldddn až
břdzdn tamtéž
„Závody Lyžníků
okolo BC“ a či
„Skotské skotačdní“.
Sledujte proto i
kaldndář WI-CZ
na webu, kde to
budd včas uvdddno.

Sheriff Western City Corralu:
Alena (Alík) Adamíková
Milady Horákové 40, 602 00 Brno,
nebo Beaver City č. p. 234, 592 53 Stráţek,
Tel.: mobil 604672642
e-mail: western.city@westerners.cz,
http://wcc.westerners.cz

RADA WESTERNERS
INTERNATIONAL CZ o. s.

Sheriff Rodeo Corralu:
Patrik Urban,
Tel.: mobil: 774 971 447,

Sídlo: Veleslavínská č.p.42

Sídlo RC: Hoslovice 53, 387 19 Čestice.

162 00 Praha 616

e-mail: rodeo@westerners.cz , http://rc.westerners.cz

IČ: 000501379

Sheriff Bullet Corralu:

Bankovní kontakt

Miroslav Oupor

Poštovní spořitelna Praha, č. ú.: 151486749/0300

Tel.: mobil 603 443 830,

President WI-CZ: Milan Mach
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,
Tel.: mobil 606459153,
e-mail: wi@westerners.cz, http://www.westerners.cz
Vicepresident WI-CZ & Sheriff Trappers´Corralu:
Josef (Joe) Moravec
Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,
Tel.: mobil 606366529
e-mail: vicepresident@westerners.cz;
trappers@westerners.cz , http://tc.westerners.cz
Secretary WI-CZ:
do odvolání náplní této funkce
je pověřen President WI-CZ!
Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář) :
Martina Hampejsová
Čestice 181, PSČ 387 19,
Tel.: mobil 723 416 254,
e-mail: martina.hampejsova@email.cz
Sheriff Pony Expressu:
Václav Michalička
Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice,
Tel.: mobil 606646123, pony.express@westerners.cz ,
http://xpc.westerners.cz

e-mail: bullet@westerners.cz ,
http://bc.westerners.cz
REP WI-CZ &
Hlavní Webmaster WI-CZ:
Jan P. Bryner (Dán)
V Betlémě 37, 281 67 Stříbrná Skalice,
Tel.: mobil 776766763,
e-mail: hw@westerners.cz
Předseda odborné střelecké komise
WI-CZ:
Pavel (Dr. Parafín) Mrázek
Dlouhá 132, 411 55 Terezín
Tel.: mobil 605585928,
e-mail: strel.kom@westerners.cz
Předseda Revizní komise WI-CZ:
Jakub Strnad
Tel.: mobil: 775 621 077,
e-mail: jacobos@seznam.cz ,
rev.kom@westerners.cz

Nejstarší western shop v ČR!
Týnská 2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
e-mail: pinto@mbox.cz
Tel.: 224 810 634, fax: 238 843 142
Sleva pro členy WI-CZ!

Vše pro koně a western
Janovského 52, 170 00 Praha 7
e-mail: mail@lucky-horse.cz, luckyhorse@chek.cz
Tel.: 220 804 871, mobil: 603 424 481,
fax: 220 806 005
WWW.LUCKY-HORSE.CZ
(Internetový obchod)
Další prodejny Lucka Horse:
Husova 85, 370 05 České Budějovice
Tel.: 385 341 269
Náměstí 76, 382 73 Vyšší Brod
Tel.: 380 746 208

Sleva pro členy WI-CZ!

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

Nový E-shop pro Vaše Hobby
WWW.GENERAL-STORE.CZ
E-mail: shop@general-store.cz
Tel. mobil: 604 672 642, 607 918 066
Přímý prodej pouze o víkendech:
Beaver City – westernové městečko
592 53 Strážek, ev.č. 024
Sleva pro Členy WI-CZ!

Informační čtvrtletník
Členská publikace zdarma!
Vydává Westerners International – CZ o. s.
Redakce – Rada WI-CZ
Veleslavínská č. p. 42
162 00 Praha 616
Telefon:

Uzávěrka příštího čísla
15. února 2012

Moravec 606 366 529

Vyjde do 15. března 2012

Mach 606 459 153
E-mail: wi@westerners.cz

Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2012, vyjde do 15. 6. 2012

