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     Ahoj Westerners… 
letošní účast členů na Rendezvous v Beaver 

City byla skutečně mizerná a na vině určitě 

nebylo chladnější počasí. Na druhou stranu 

přijel, kdo chtěl a kdo věděl, kam jede. To se 

také odrazilo na velmi pohodové atmosféře 

v městečku. A že dobří holubi se vracejí 

potvrdila účast jednoho bývalého člena, který se 

v Beaver City objevil po dlouhých osmi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letech!!! Oživili jsme 

nostalgicky vzpomínky na 

legendární bar U hrobníka, 

jehož sláva tenkrát 

doputovala i do ryze 

komerčních městeček jako 

Šiklův mlýn nebo 

Boskovice. 

Netradičně už v pátek 

odpoledne proběhla první 

soutěž – Hod kládou. 

Pochopitelně, že se činili 

hlavně silní muži. Ale 

k mému překvapení se k nim 

bez bázně přidaly i ženy. 

Jejich výkony hodnotit 

nebudu, ale podívaná to byla 

velmi pikantní. Soutěž 

zakončili junioři s trochu 

lehčím břemenem. Večer 

v saloonu bylo příjemně a 

veselo a všeho hojnost. 

Sobotní program zahájila 

velmi oblíbená Lukostřelba, 

a stejně jako v pátek pálili 

šípy všichni bez rozdílu věku 

a pohlaví. Největší pozornost 

se opět soustředila na Dostih 

na ¼ Beaver City míle. Ještě 

pár minut před startem to 

vypadalo, že se pojede pouze 

symbolicky po hlavní cestě 

v městečku, protože se 

prezentovali jen tři jezdci. 

Jenže v pravou chvíli do 

města vtrhli další westerňáci 

na koních a startovní listina 

se v okamžiku naplnila 

ideálním počtem osmi 

účastníků. Slavnostní průvod 

se pod vlajkou s hvězdami a 

pruhy neprodleně vydal 

k místu startu. Jezdci 

zahřívali své oře, diváci se 

zahřívali mezi sebou nebo 

z polních lahví. Prezident 

rozdělil úkoly, aby byla 

zajištěna regulérnost a 

bezpečnost. Psi a děti museli 

na vodítka. Nad polní cestou 

se přehnala krátká sprška a 

mohlo se startovat. Jelo se 

ihned ve dvojicích 

vyřazovacím způsobem. 

Do finále nakonec po 

vyrovnaných bojích 

postoupili Mirek Fencl a 

Josef Vaculík. Ukázalo se, 

že hřebci mají přeci jen 

trochu výhodu. Prvním 

vítězem Ceny prezidenta 

WI-CZ se tak stal Josef 

Vaculík. 

Další program už probíhal 

ráz naráz. Na soutěže 

v Hodu tomahavkem 

(sekerou) a nožem, 

navázalo Rýžování zlata, 

trappeři uvařili tradiční flip 

(letos prý extra power) a už 

vrcholily přípravy na 

večerní Country bál. Hrála 

výborná kapela, která už 

zabodovala loni. V pravý 

čas došlo na slavnostní 

předání hodnotných cen a 

westernová radost 

pokračovala až do ranních 

hodin. 

Pochopitelně, že po tak 

programově nabytých dvou 

dnech a nocích se neděle 

líně vlekla, stejně jako 

obyvatelé Beaver City. 

Nicméně osvěžovny 

fungovaly a nabízely 

doplnění tekutin i naplnění 

zažívacích traktů. Prostě 

bezva relax. 

Díky všem, kteří se o to 

postarali. Ať žije 

Rendezvous WI-CZ 2012! 

Přeji všem 

pohodovou sezónu a mějte 

se fajn, 

 

Milan Mach  
President WI-CZ  

 

K čemu 
potřebujeme 

WI-CZ? 
 

Pokusím se odpovědět na tuto 

otázku, která se, s železnou 

pravidelností, čas od času 

v diskusích objevuje. 

V první části odpovědi musím 

připomenout, že hlavní význam 

WI-CZ je historický. Myšlenka 

spojení zájemců o historii 

osídlování Ameriky, kteří se 

budou realizovat v jednotlivých 

corralech s určitým zaměřením, 

sahá do roku 1987. Až po pádu 

režimu jsme téhle myšlence 

mohli dát oficiální rámec a 

přihlásit se hrdě 

k celosvětovému hnutí 

westerners. Hlavní náplní WI-

CZ tedy bylo, a stále je, 

westerners v Česku spojovat a 

seznamovat se všemi směry 

činností. To přispívá k širším 

znalostem o osídlování Ameriky 

v dobách Divokého západu. 

Tuto myšlenku prosazujeme 

nejen teoreticky ale hlavně 

prakticky. Tady jsou příklady. 

- nebýt WI-CZ, jak by se jízda 

Pony Expressu spojila 

s voyagerskou plavbou trapperů   

po 

   Labi? Spojení XPC a TC. 

- nebýt WI-CZ, kdo by zařídil 

předávací místo Pony Expressu 

na nejoriginálnějším místě 

   v Česku, v Beaver City? 

Spojení XPC a WCC. 

- nebýt WI-CZ, kde by vznikla 

myšlenka uspořádat Rendezvous 

členů přímo ve westernovém 

   skanzenu uprostřed Vysočiny? 

Spojení všech corralů. 

- nebýt WI-CZ, kdo by věděl o 

tom, že se u městečka Beaver 

City buduje replika pevnosti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fort Beaver podle 

historických podkladů? 

Spojení TC a WCC. 

- nebýt WI-CZ, kdo by 

vydával tak originální 

tiskovinu jako je Prerie 

Express?  

- na koho se obrátil Pony 

Express Corral, když 

potřeboval prodloužit 

ochrannou známku nebo 

   nové poštovní brašny? 

Samozřejmě, že v dnešní 

době díky internetu a 

sociálním sítím už je spojení 

podobně zaměřených 

sdružení daleko jednodušší. 

Proto zdůrazňuji ten 

historický význam. My jsme 

to dokázali v době, kdy jsme 

o internetu ani nesnili. Za 

těch 21 let trvání už máme 

také určité krédo u 

veřejnosti a díky internetu se 

ví, že sdružujeme corraly 

určitého stylu zaměření. 

Proto si myslím, že 

myšlenka osamostatnění 

některého corralu nepřinese 

ani jedné straně nic 

pozitivního. Možná, že 

nastal čas na změnu, ale 

máme zapomenout na 

dlouhou a úspěšnou činnost? 

Máme se všeho vzdát a 

rozejít se s kamarády a 

přáteli, které známe už 

víc jak dvacet let? Komu 

by prospělo zrušení WI-

CZ a separace corralů? 

Kdo jsou členové, kteří 

po tom volají? Jak dlouho 

působí v našem spolku? 

Co vědí o historii WI-CZ 

a zajímá je to vůbec? Co 

udělali pro rozvoj 

westernového hnutí? Jaké 

cíle tím sledují? 

Zkuste si položit tyto 

otázky a pokuste se na ně 

odpovědět. Jak už jsem 

několikrát napsal, vybudovat 

něco podobného dá hodně 

práce a stojí to hodně času. 

Podstata WI-CZ je založena 

na přátelství a kamarádství a 

na vzájemné důvěře. Nejsme 

připraveni na intriky a 

podrazy. Proto jsme 

zranitelnější. Myslete na to, 

až se budete na svých 

jednáních nebo při diskusích 

ptát: “K čemu potřebujeme 

WI-CZ?“ 

 

Váš president 

VVVýýýsssllleeedddkkkyyy   sssooouuutttěěěžžžííí   nnnaaa   RRReeennndddeeezzzvvvooouuusss   WWWIII---CCCZZZ   222000111111   

 Lukostřelba: - dospělí – MMMIIIMMMIIINNNOOO, děti – BBBÁÁÁRRRAAA 

 Sekera a nůž: SSSLLLÁÁÁVVVAAA 

 Rýžování zlata: amatéři – ŠŠŠÁÁÁRRRKKKAAA, profesionálové – AAALLLÍÍÍKKK 

 Dostih na 1/4 Beaver City míle: PPPEEEPPPAAA   VVVAAACCCUUULLLÍÍÍKKK 

 

SSStttřřřeeelllbbbyyy   –––   ooo   nnneeejjjllleeepppšššíííhhhooo   ssstttřřřeeelllccceee   BBBCCC:::   

 Krátké zbraně: MMMIIIMMMIIINNNOOO (křesadlová pistole),  

 Dlouhé zbraně: AAALLLEEEŠŠŠ (mušketa). 

NNNaaa   tttooommmtttooo   mmm íííssstttěěě   bbbyyyccchhh   ccchhhtttěěě lllaaa   pppoooddděěěkkkooovvvaaattt   DDDoookkktttooorrrooovvviii   zzzaaa   pppeeerrrfffeeekkktttnnn ííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciii   pppřřř iii   ssstttřřřeeelllbbbáááccchhh   aaa   hhhlllaaavvvnnněěě   

zzzaaa   oooccchhhoootttuuu   pppřřř iii jjjeeettt   aaa   sssooouuutttěěěžžž   řřřííídddiii ttt ...   AAAlll íííkkk   –––   ssshhheeerrriiiffffff   WWWCCCCCC   

Luky na BC 
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Délka Evropského Pony 

Expressu byla cca 3046 km a 

byla rozdělena na 147 

předávek-úseků po cca 20 

km. Na jízdě 27. ročníku 

EPEA se podílelo cca 294 

jezdců. Nonstop jízda trvala 

cca 307 hodin. 

 

Start Pony Expressu - 

Slovenská republika - 

SK 

12.8.2011 - 15.8.2011 

 

Délka slovenské části Pony 

Expressu je cca 580 km a je 

rozdělena na 29 úseků po 

cca 20 km. 

Nonstop jízda trvala cca 60 

hodin. 

Start: Seňa-Milhošť : 

12.8.2011 v 15.00 hodin 

           Janovik :           

12.8.2011 v 15.00 hodin 

           Bratislava :       

13.8.2011 v 14.00 hodin 

Cíl Sk XP: Makov - 

Bumbálka (hraniční 

přechod SK / CZ)  

                                  

15.8.2011      00:010 hodin 

Sheriff SKXP: Rudolf 

Krpec Vas 

 

* * * * * * 

Start Pony Expressu - 

Polská republika - PL 
12.8.2011 - 14.8.2011 

 

Délka polské části Pony 

Expressu je cca 400 km a je 

rozdělena na 20 úseků po cca 

20 km. 

Nonstop jízda trvala cca 48 

hodin. 

Start: Nowy Dwor - 

Przysiecz 12.8.2011 ve 24.00 

hodin 

Cíl PL XP:  

Pilszcz/Kateřinky (hraniční 

přechod PL / CZ) 

                                 

14.8.2011 v 23:45 hodin 

Sheriff PLXP : Katon 

 

* * * * * * 

Průjezd Pony Expressu 

- Česká republika - CZ 
14.8.2011 - 17.8.2011 

Sheriff CZXP: 

MVDr.Václav Michalička 

 

Délka české části Pony 

Expressu je cca 966 km a je  

rozdělena na 50 úseků po cca 

20 km. 

Celkem se na jízdě 27. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ročníku Pony Expressu 

podílelo 93 jezdců. 

Nonstop jízda trvala cca 

85.30 hodin. 

 

Moravská východní 

větev 
BUMBÁLKA - 

SUCHDOL NAD 

ODROU 

14. – 15. 8. 2011 

Délka trasy: cca 70 km,  

4 úseky 

Skutečný-čistý: 8.40 hod. 

Předák Moravské 

východní větve: Miloš 

Lacina 

 

Moravská severní 

větev 
KATEŘINKY - 

SUCHDOL NAD 

ODROU 

14. - 15.8.2011 

Délka trasy: cca 50 km, 4 

úseky 

Skutečný-čistý: 6.20 hod. 

Předák Moravské severní 

větve: MUDr. Mirek 

Kozelský 

 

Moravská západní 

větev 
SUCHDOL NAD ODROU 

- JIHLAVA 

15. - 16. 8. 2011 

Délka trasy: cca 240 km, 12 

úseků 

Skutečný-čistý: 19.40 hod. 

Předák Moravské západní 

větve: Jan Valchář 

 

Česká východní větev 

JIHLAVA - STŘÍBRNÁ 

LHOTA 

16.8.2011  

Délka trasy cca 166 km, 8 

úseků 

Skutečný-čistý čas jízdy 12 

hod.  

Přidaná trasa ČVV 

STONE TOWN 
(Kamenice u Humpolce) - 

JIHLAVA  
16.8.2011  

délka trasy cca 34 km, čistý 

čas jízdy ČVV-PT 2 hod. 

15 min.   

Předák České východní 

větve: Jarda Kadlec 

 

Česká jižní větev 
STUDÁNKY - 

STŘÍBRNÁ LHOTA 

15. - 16.8.2011  

Délka trasy: cca 240 km, 12 

úseků 

Skutečný-čistý: 19.10 hod. 

Předák České jižní větve: 
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Mirek Šedivý 

 

Česká západní větev 
STŘÍBRNÁ LHOTA - 

DOLNÍ POUSTEVNA 

16.8.2011 - 17.8.2011 

Délka trasy: 166 km, 9 úseků 

Čas jízdy : 17.05 hod. 

Předák České západní 

větve: Jarda Čermák ml. 

 

* * * * * * 

Průjezd Pony Expressu 

- Spolková republika 

Německo - D 
17.8.2011 – 21.8.2011 
(Ve středu převzal v německé 

části první jezdec v saském 

Sebnitz poštu Pony Expressu, 

po cca 1000 kilometrech přes 

Sasko, Braniborsko, Sasko-

Anhaltsko a Dolní Sasko bylo v 

neděli dosaženo nizozemských 

hranic v Rütenbrocku.108 jezdců z 

Německa se podílelo na 

Evropském Pony Expressu, 

nejmladší účastník měl 18 let, 

nejstarší 72 roků.) 

 

Délka německé časti Pony 

Expressu je cca 1000 km  

a je rozdělena na 44 úseků po 

cca 20 km. 

Nonstop jízda trvala cca 100 

hodin. 

Start: Sebnitz (hraniční 

přechod D/CZ) 17.8.2011 

16.30 hod. 

Berlín (Bohnsdorf) 

Harren (Ems) 

Cíl: Rüttenbrock (hranice 

D/NL) 21.8.2011 v 18.15 hod. 

 

Sheriff DXP: Thomas Muller 

 

*   *   *   *   * 

Cíl Pony Expressu v 

Nizozemí - N 
21.8.2011 - 22.8.2011 

Délka holandské časti Pony 

Expressu  

je cca 100 km a je rozdělená 

na 4 úseky po cca 20 km. 

Nonstop jízda trvala cca 13 

hodin. 

Start: Rüttenbrock (hranice 

D/NL) 21.8.2011 v 19.15 hod. 

 

Cíl: Zwolle  22.8.2011 9.30 

hod   

 

*   *   *   *   * 

podrobnější informace najdete 

na www.ponyexpress.cz                                                        

 

Lidka 
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Malá reportáž z jízdy 

XPC 
17. 8. 2011 

...,,máme poštu v Čechách, 

Slováci přijeli s předstihem, 

dám vědět, až vyrazí ze 

Suchdola nad Odrou, ahoj 

Lidka,,...  

 Tak dlouho očekávaný den 

je tady. Pony Express, dnes 

už evropský, překročil 

Slovensko - České hranice. A 

tím se rozběhla štafetová 

přeprava pošty přes naše 

území do Německa.  

Jsou 4 hodiny ráno, 

nakládám svoji kobylku 

Lucku. Máme spoustu času, 

ale co kdyby… 

 ,,Musíme být holka 

připraveni v čas, tak nevrč, 

začíná nám služba,,.  

Cesta na předávku v 

Drahobuzi, jedné z těch na 

trase Západní větve, proběhla 

bez problémů. Vyložit, 

přečistit Lucku, poslední 

kontrola výstroje, nasedlat, a 

začíná čekání na kamarády 

jedoucí na svém úseku před 

námi, kteří by měli převzít 

poštu od # traperů na Labi v 

přístavu u Roudnice nad 

Labem.  

 Nervozita se začíná s 

blížícím časem zvyšovat. 

Nemám ještě parťáka, něco 

se muselo stát, jezdí vždy na 

čas. Hlas trumpetky ohlašuje 

příjezd pošty. Na návsi zazní 

klapot kopyt. ,,Ahoj, ahoj. 

Vše je pořádku máme 

náskok,trapeři nepřijeli, 

škoda. Kde máš parťáka?  

Nevím, něco se mu 

muselo stát.,, 

Předák mi dává mochilu.. 

,,Počkáme ještě chvilku, 

máme něco najeto, je to 

divné,,  

 ,,Už jede!!!! Měl jsem 

problém po cestě, už je 

vše v pořádku, tak jak má 

být. ,,Jsme v plném počtu, 

vyrážíme na náš úsek 

Československého Pony 

Expressu.  Koně začali 

ukrajovat první kilometry, 

tak jako roky před tím. 

Včera tu # pršelo, jsem # 

zvědavý, co nám déšť 

připravil za překvapení. 

Nedalo na sebe dlouho 

čekat. Splavená hlína z 

kukuřičného pole 

zatarasila cestu, jinudy se 

jet nedá, vracet se, ztráta  

času. Díky klidu koní jsme 

tuto překážku překonali 

bez šrámů, snad nás už nic 

horšího nečeká.  

Další cesta už ubíhala tak 

jak má. Mlha nás 

doprovázela až do našeho 

cíle v Kravařích, kam jsme 

dojeli v časovém limitu, 

mochilu předali v 

pořádku...  

 Podáním ruky s parťákem, 

zakončilo mou dvacátou 

účast při jízdě Pony 

Expressu.  

 Malé ohlédnutí nazpátek, 

proběhlo mi hlavou. Kolik 

jsem poznal za ty roky  

zajímavých lidí,někteří už 

nejsou bohužel mezi 

námi,kolik zážitků se 

přihodilo  po čas těchto 

jízd,vedro,tma,bouřky,obr

ovské močály,mlhy,i 

zranění...vše stojí  za to 

Pony Express musí jet..  

Poděkování patří mým 

klukům, Michal a Tom, 

parťáci na cestách,tak jako 

i letošní ročník...  

 

Michal Struk, jezdec 
České západní větve 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ   AAKKCCII   WWII--CCZZ     

AA  JJEEHHOO   CCOORRRRAALLŮŮ   

 
19. září 2011 
Významný den Trappers´Corralu 
WI-CZ. 20. Výročí založeni! 

 
22. září 2011    
Pistolnické klání (BC + KVZ 
Polná) 
střelnice KVZ Polná v lomu u 
Dobroutova  

Tradiční střelby z perkusního 
revolveru. Nutno si vyžádat 
propozice u pořadatele. 
Kontakt:Tomáš Rosický, 
Poděbradská 84, 588 13 Polná, tel: 
724 292 100,  
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz 
 

24. - 25. září 2011 
7. ročník setkání Living 
History spolků.  
(TC, Curia Vítkov) 
Curia Vítkov 

Tradiční setkání spolků Living 
History.  
Kontakt/info: David (Méďa) Lahoda, 
Veleslavínská č. p. 42, 162 00 
Praha 616,  
tel.: 736622106, e-mail: 
deputy.trappers@westerners.cz  

 
23. - 25. září 2011 
„Pohár Jendy Červotoče“ 
(WCC) 
Beaver City - Strážek 
Zlatokopecká soutěž pouze na 
tradičních pánvích. 
Kontakt/informace: VCC  
Alík-Alena Adamíková,  
Beaver City č. p. 234, 
 592 53 Strážek;  
Tel.: mobil: 604672642;  
e-mail: western.city@westerners.cz 
 
 

28. září – 2. října 2011 
French & Indian War 
Reenactment (Bitva)  
(ATR při TC)  
Nymburk 
Nutno si vyžádat propozice. 
Kontakt: Pavel (Flegma) Svoboda, 
Pionýrů 208,  
29001 Poděbrady,  

tel.: 739029525, e-mail: 
flegma.jitka@seznam.cz  
 

 
1. říjen 2011  
Rodeo (RC)  
Hoslovice  
FINÁLE Mistrovství ČR 
V RODEU, FINÁLE POHÁRU 
WI-CZ V RYCHLOSNÍCH 
DISCIPLÍNÁCH, 
FINÁLE JUNIORSKEHO 
POHÁRU DYKA KRCHOVA 
Kontakt: Terezie Součková, 
Penzion a ranč U Starýho 
kance, 387 19, Hoslovice 10, 
Tel: 602383287,  
e-mail: tereza@danek-group.cz 
http://www.danek-group.cz/ 

 
14. – 16. října 2011 
Dřevorubecké klání (WCC) 
Beaver City - Strážek 
Velice oblíbená soutěž, která 
prověří vaši 
zdatnost při práci nejen se 
sekerou a pilou. 
Kontakt/informace: VCC  
Alík-Alena Adamíková,  
Beaver City č. p. 234, 
 592 53 Strážek;  
Tel.: mobil: 604672642;  
e-mail: 
western.city@westerners.cz 
 

 
14. – 16. října 2011 
Výroční besídka na FB (TC) 
Fort Beaver - Strážek 
Oslava 20 výročí založení 
TC. Jen pro zvané! 
 

5. listopad 2011 
Halloween v Beaver City 
(WCC, TC) 
Jedině strašidelný převlek tě 
ochrání v předvečer 
svátku všech svatých.... 
 
V dopoledních a odpoledních 

hodinách se konají 

Valné hromady 
Trappers a Western City 
Corralů WI-CZ o. s. 
Kontakt/informace: VCC Alík-Alena 
Adamíková,  
Beaver City č. p. 234, 592 53 
Strážek; Tel.: 604672642; e-mail: 
western.city@westerners.cz 
TC: Josef (Joe) Moravec, 
Veleslavínská č. p. 42, 162 00 
Praha 616, tel.: 606366529, e-mail: 
trappers@westerners.cz 
 

11. - 13. listopad 2011 
Setkání westernových 
městeček. (WCC)  
Letos hostí náš Beaver City – 
Strážek.  
 Kontakt/informace: VCC Alík-Alena 
Adamíková, Beaver City č. p. 234, 
592 53 Strážek; Tel.: 604672642;  
e-mail: western.city@westerners.cz 
 

26. listopad 2011 
Thanksgiving Day (WCC) 
Slavnostní večerní akce pouze pro 
členy Western City Corralu a jimi 
pozvané hosty s osobni pozvánkou. 
 

3. prosince 2011 
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  
 

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 
 

 

Změna programu 
vyhrazena!!! 
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RRAADDAA  WWEESSTTEERRNNEERRSS  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCZZ  oo..  ss.. 

Sídlo: Veleslavínská č.p.42 

162 00 Praha 616 

IČ: 000501379 

Bankovní kontakt 

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

 

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 Michalíčka 

Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice,  

Tel.: mobil 606646123, pony.express@westerners.cz , 

 http://xpc.westerners.cz 

 

Sheriff Western City Corralu:  

Alena (Alík) Adamíková  

Milady Horákové 40, 602 00 Brno,  

nebo Beaver City č. p. 234, 592 53 Strážek,  

Tel.: mobil 604672642  

e-mail: western.city@westerners.cz, 

http://wcc.westerners.cz  

Sheriff Rodeo Corralu:  

Patrik Urban,    

Tel.: mobil: 774 971 447, 

Sídlo RC: Hoslovice 53, 387 19 Čestice. 

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

Sheriff Bullet Corralu:  

Miroslav Oupor  

Tel.: mobil 603 443 830,  

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  
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Informační čtvrtletník 

Členská publikace zdarma! 

Vydává  Westerners International – CZ o. s. 

Redakce – Rada WI-CZ  

Veleslavínská č. p. 42 

162 00 Praha 616 

Telefon: 

Moravec 606 366 529 

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

Uzávěrka příštího čísla 

15. listopadu 2011 

Vyjde do 15. prosince 2011 

Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2012, vyjde do 15. 3. 2012 

 
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! 

 
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! 

 
 

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! 

 

Úplný kalendář akcí 
na celý rok najdete 

na webu! 

Navštivte stránky 
WI-CZ 

www.westerners.cz  
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