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     Ahoj Westerners… 
 

tak se pomalu blíží konec dalšího roku 
a já myslím, že byl pro Westerners 

International-CZ docela úspěšný a má 
několik historických milníků. Povedlo 
se udržet a programově obměnit 

Cowpackův Country bál a vypadá to, že 
by tomu tak mělo být i nadále. Kdo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navštívil Rendezvous 
WI-CZ v Beaver City, 
tak si určitě všiml, jak 

městečko prokouklo 
novým kabátem 
saloonu o interiéru 

nemluvě. 
Pony Express Corral si 

drží jako jeden z mála 
velmi solidní členskou 
základnu – 

nejpočetnější ve WI-CZ 
a jízda Pony Expressu 

je výkladní skříní 
našeho sdružení. Jeho 
mezinárodní význam je 

nepřehlédnutelný. 
Počet členů sice klesl 
v Trappers´ Corralu, ale 

je to způsobeno 
širokým záběrem zájmů 

a teď ve WI-CZ zůstalo 
to zdravé jádro. Ostatní 
se rozprchli do jiných 

úzce zaměřených 
organizací. Přelomovou 

změnou u trapperů je 
ovšem jiná událost. Po 
dlouhých a dlouhých 

letech si trapeři zvolili 
nového sheriffa – 
šerifku Evu Veselou. 

Nicméně Joe Moravec 
už dávno vstoupil mezi 

legendy a už se na tom 
nic nemůže změnit. 
Také Rodeo Corral má 

staronovou šerifku – 
Martinu Hampejsovou a 

pod jejím vedením 
rodeo šlape jako 
hodinky. Po letošní 

úspěšné sezóně to 
vypadá, že rok 2013 
bude rekordní co do 

počtu rodeí a do 
budoucna se rýsuje 

spolupráce se 
Slovenskem, 
Maďarskem a Polskem 

včetně mezinárodního 
rodea. 

I v Bullet Corralu je 
všechno jak má být a 
počet střeleckých závodů 

to dokládá. Tady bych rád 
viděl větší zájem členů WI-

CZ o střelecká klání. Vím, 
že to není vůbec levná 
záležitost, ale legálně si 

zastřílet z historických 
zbraní se nepodaří každý 
týden. Je to přeci jen 

výzva pro nadšence a těch 
je mezi námi určitě dost. 

Když to shrnu, tak mi 
vychází jeden fenomén. 
Z pěti sheriffů máme 

v současné době tři ženy a 
dva muže. To tady 
v historii také ještě nebylo. 

Svědčí to o tom, že 
„pořádný chlapi vymřeli?“ 

Jak to dnes některé ženy 
prezentují? Myslím, že ne, 
ale  

zřejmě je to trend poslední 
doby ve společnosti a nám 

se to nevyhnulo. Pryč jsou 
doby, kdy prapor žen 
držela jenom Alena Alík 

Adamíková. Nezbývá než 
našim šerifkám  popřát 
hodně odvahy a dobrých 

nápadů a muže požádat o 

jejich podporu. I když 
tu už určitě dostaly při 

volbách v corralech. 
Připomínám všem 
sheriffům a vyslancům 

termín Shromáždění 
vyslanců WI-CZ  

– 16. 2. 2013 ve 
Strančicích. A hlavně 
to, že shromáždění je 

volební – president a 
revizor. 
Už jsem některé 

nominace dostal, ale 
zatím nemám návrhy na 

revizora. Je to důležitá 
funkce v každé 
organizaci, WI-CZ 

nevyjímaje. Takže 
doufám, že někoho 
navrhnete. 

Všem členům přeji 
pohodové Vánoce, i 

když budou až po 
avizovaném konci světa, 
hodně štěstí a zdraví do 

nového roku a ať se 
daří. 
 

Mějte se fajn, 
 

Milan Mach  
President WI-CZ  

 

 
Rada WI-CZ oznamuje  

Shromáždění vyslanců WI-CZ  
se koná dne 16. 2. 2013 od 15:00 hodin v sokolovně ve 

Strančicích (v prostorách za podiem jako naposledy) 

Účast všech vyslanců corralů nutná!!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZDCI SPLNILI PŘÍSAHU 

- POŠŤÁCI  NIKOLIV!!!! 

 

 
Nemohu tento  titul aplikovat 

paušálně, proto hodnocení 

zobecním  na konkrétní fakta 

přepravy pošty v průběhu 28. 

ročníku Pony Expressu České 

republiky.  

Skutečnost, že 

general-postmaster nebyla 

schopna svolat proškolení 

„poštovních zaměstnanců“ 

XPC-dle Usnesení Rady 

XPC-  m á ! za následek, že 

pošta nefunguje podle 

Pokynů, nikdo nečte body 

usnesení pro postmastery, 

nezajišťuje se kontrola a 

počty razítek vč. razítkování 

dopisnic v průběhu  trailu 

XPC! 

Štve mě!!!, když po přísaze 

není dotyčný postmester na 

,,post-office´´ během jízdy 

XPC (bez omluvy - bez 

„trestu“), 

štve mě, když se na hlavní 

jednání XPC a Rady EPEA 

nedostaví general-postmaster, 

oproti prezentaci na jižní 

větvi, kde  není jeho (její) 

účast 100% nutná!!!!! Peníze, 

časy předávky  pošty a jiné 

musí řešit v zastoupení 

strážce pokladu - hlavní 

„pošťák“ nemůže ?, nechce ?, 

- nemá čas?!?!  

Proto jsem napsal na stránky 

Pony Express Corralu článek o 

nutnosti hledat „zdroje“, jak 

v jezdcích, ale též hlavně v 

pošťácích, které považuji za 

stejně důležité, jako jezdce 

(oproti starým názorům) 

- pro realizaci původní 

myšlenky přepravy pošty 

„koňmo“, jako před 150 lety v 

USA!!!! 

A  v  tom  je princip, fakt  a 

 budoucnost - budou-li „post-

office“ makat -  jako kdysi, 

ale i  dnes  v Americe - 

můžeme potom říci, že jsme 

splnili, plníme a budeme  plnit 

poslání – přepravu pošty na 

koních přes území republiky, 

potažmo přes celou Evropu! 

Dnes nám ještě nahrává 

„budoucnost“ České pošty, 

kdy  po privatizaci, můžeme 

realizovat i Pony Express coby 

zvláštní poštu na území - s 

vlastními známkami, na 

našich vlastních 

dopisnicích, prodávaných na 

poštovních úřadech XPC 

jako soukromou 

sběratelskou poštu, ve 

vlastní režii s pokrytím 

nákladů z těchto prodejů!!! 

Nezapomínejme, že jsme 

letos transportovali skoro 

2000 dopisnic, které při 

známce á 10,-Kč a obálce á 

5,-Kč, představují částku 

30000,-Kč, což při letošním 

„pracovním nasazení“ 100 

členů na trase XPC 

představuje 300,-Kč výplaty 

členovi!! 

Ale k tomu jsou třeba 

nadšení, obětaví a 

přesvědčení poštovní 

zaměstnanci, vědomi si své 

sounáležitosti k firmě, 

kterou reprezentují!!!!  

Toto jsou moje slova pro 

budoucnost - domluvil jsem 

 

sheriff  Václav 

 

28. jízda PE na MVV - Post Office Opava 

 



 

 

Westerners International - CZ o. s. 
vás zve na  

 
TRADIČNÍ  

COWPACKŮV COUNTRY BÁL 
Dne 16. února 2013   Začátek v 19 hod. 

 

SOKOLOVNA STRANČICE 

Program: welcome drink, hudba, tanec, ukázky country tanců, ukázky 

kovbojských dovedností, bohatá tombola, atd., + překvapení. 
 

   VSTUPNÉ:  členové WI-CZ 150 Kč, ostatní 190 Kč  
Vstup ve stylovém oblečení je vhodný, zdaleka ne však nutný. Občerstvení a tekutiny za 

lidové ceny, kola-loka se zde však moc neloká – zajišťuje fa Bočan & Pony Express 

station.  
 

Rezervace povinná pro všechny!!! na www.western-jaan.cz 
Nemáte-li možnost připojení přes web, rezervujete si přes své šerify!  

 
 

Této akci již tradičně předchází  

 

Dětský Country Bál,  
který se koná tamtéž, tj. v Sokolovně od 14,00hod. do 17,00hod.! 

 

Program: dětské kovbojské a indiánské dovednosti soutěže o ceny, ukázka country 

tanců, malování na obličej, soutěž o stylový kostým. 

http://www.western-jaan.cz/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vždy rychle a včas = PONY  EXPRESS! 

 
Platilo to skutečně 

vždy, ale letošní ročník toto 

potvrdil určitě na 150 %! 

Přestože čas startu 

ČZV v Dolních Poustevnách 

vypadal na velké 

zpoždění(kamarádi v 

Německu měli problémy - 2x 

zraněný kůň, těžce zraněný 

jezdec, následné doprava 

pošty autem aj.) - dorazili do 

Sebnitzu, na předávku pošty 

 tak, že naše ČZV větev 

odstartovala ve 20 hod. dle 

plánu. S 296 kusy dopisnic v 

mochille zajeli jezdci ČZV 

jeden z nejlepších časů 

historie (16 hodin na 170 km 

trati) z nichž „super borci“ 

(jezdec Jarda „Čochtan“ 

Kyncl, greenhorn Marek 

„Mára“ Kratochvíl) jeli  pod 

50 min, v četně převzetí pošty 

traperů na řece Labi v 

Roudnici! 

Myslím, že cena OLD JOE je 

malou odměnou za tento 

výkon! S dobrými časy 

dalších jezdců do cíle ČZV ve 

Stříbrné Lhotě dorazila ČZV s 

předstihem 1,45 hodiny, což 

se též podařilo jezdcům 

ČJV,jenž přijeli k legendární 

hospodě za 20 min, s 

předákem v cíli! 

Problémy  nastaly až 

na startu ČVV - díky 

postmasterům, kteří nebyli 

schopni (chlast) vypravit 

poštovní zásilky včas do 

sedel, takže Roman s 

„polovicí“ vyjeli po 10 - ti 

minutách zpoždění na trasu do 

odpoledního 

vedra! Po zranění koně 

(prasklá šlacha) pokračovala 

pouze jezdkyně, se ztrátou 28 

min. v cíli úseku. Smůla se ale 

 vlekla i nadále v dalších 

etapách ČVV. Dva pády 

(Majer, Maršíček), „kufr“ 

(Miloš), vedro-problém 

(Džek) způsobily, že ČVV 

dorazila na „Pančavu“ o 

1,45 hod. zpožděná!!!! 

Po předávce pošty 

(nedostavil se postmaster 

Kolčava - i přes všechny 

sliby na přísaze „U 

vodáka“) - včetně předávky  

„Prohlášení jezdců“ – „The 

Rider, s Proclamation“ do 

speciál mochilly (riders-

vak) - doprovod zajistil Petr 

Binhack a předák Jarda 

Kadlec - n a s t o u p i l  

jezdci MZV v 6,40 hod, aby 

díky borcům („Jožinovi“, 

Helče, „Sujkimu“ s Káťou 

„Sambovi“, „Havranovi“ a 

obě Pavly) včetně všech 

dalších smazali časovou 

ztrátu  a dorazili do 

Suchdola n/O. s předstihem 

40 minut!!! S u p e r  jízda!! 

 Díky tomu MSV a  MVV 

 odstartovali včas a obě 

větve dojeli do cíle před 

plánovaným časem- do 

perfektně připravených 

post- office na hranicích, 

před příjezdem kamarádů z 

Polska a Slovenska!!! 

P o n y  E x p r e s s 

- řekl bych  r e k o r d n ě - 

za 78 hodin překonal 986 

km a převezl 1975 dopisnic 

na našem území - předal 

285  dopisnic na Slovensko 

-   

s p l n i l,  jak jsem řekl v 

úvodu, za což všem 

jezdcům děkuji a přeji si, 

aby i nadále – „jeli jako 

ďábli“ a  „k tomu jim 

dopomáhej  Bůh“!!!!!!! 

                                              

                sheriff   Václav   

28. jízda PE MZV Rášov – Petrov Martin "Samba" Bílek   

(vlevo Ladislav Hruška, Martin Hvězda)  

 



 
 

Wild Bill Hickok a jeho slavné pistole….  
Měl ve zvyku nosit dva šestiraňáky a jejich pažby měl vykládané slonovinou - 

tvrdil, že nejvhodnější a nejlepší je systém Navy Colts. 

To byla jediná jeho oblíbená střelná zbraň zhotovená ve dvou exemplářích, která se 

stala  brzo westernovou legendou pro své rozměry i po jeho smrti.  " O jeho odvaze 

nemohl nikdo pochybovat.  Jeho obratnost při používání pušky a pistole byla 

nesporná.... Divoký Bill vždy nosil dva hezké revolvery vykládané slonovinou 

velkých rozměrů. Nebyl nikdy viděn bez 

nich. Já,  pokud jde o mne, znám alespoň půl desítky mužů které on zabil 

a jiné vážně zranil, kdežto on vždy vyšel nezraněn z každého souboje." 

Vpravo: Asi jeho nejslavnější fotografie, James Butler  "Divoký Bill" 

Hickok se svými dvěma Navy Colty za opaskem. Vlevo, jeho hvězda 

City Marshala ve městečku Abillene – Kansas v roce 1871. 

Ve vyprávění George Armstronga Custera, které sepsal podle svých 

poznámek v roce 1874 v knize "Můj život na pláních", nazval Jamese 

Butlera ("Divokého Billa") Hickoka krásně strašným. Tak prý se jevil  

Libbii Custerové. " Bylo potěšení dívat se na něj," jak připustila ve své 

knize z roku 1890 " Následovníci praporce". Ano, ona už psala o 

zesnulém Divokém Billovi, nejen o svém zesnulém manželovi, oba muži 

už byli po smrti. Zemřeli  v létě roku 1876 – Custer, prostřednictvím 

jednoho rozhněvaného výprasku na divokém území Montany a Hickok 

prostřednictvím výstřelu do zad  z revolveru Jacka McCalla v  saloonu 

divokého Deadwoodu.  "Vysoký, svižný, a uvolněný v každém pohybu," 

pokračuje Libbie, "při jízdě na koni i při chůzi bylo jeho svalnaté tělo 

dokonalé a pohrdání smrtí jak on dokazoval, se zdálo být perfektní ve 

shodě  s mužností a s touto zemí i časem ve kterém  žil ... Byl poněkud 

výstředně oblečen..." říká Libbie o proslulém Divokém Billovi  " vysoké 

boty, rajtky, a tmavomodrá flanelová košile, se vsazeným červeným dílem vepředu. Volný límec, ozdobný šátek 

otočený vlevo, nechával jeho štíhlý krk volný..." ty dvě Hickokovy pistole měly takový efekt, že připomněly 

Georgovi staré dobré časy když řekl, "on neměl zbrojnici na opasku, jenom nosil dvě pistole." 

George a Libbie Custerovi nebyli sami. Mnoho jiných bylo stejně uchváceno tělesným vzhledem, výškou a 

širokými rameny dlouho-vlasatého pistolníka.  A pistole Divokého Billa - jestli byly pomalé nebo ne - každý 

mohl sám posoudit,  tento speciální pár z pažbami ze slonoviny, kalibr 36 model z roku 1851 a značky Navy 

Colt. 

Šestiranný, kapsle - koule (také nazývaný perkusní  nebo kapsle-zámek), Navy Colt  byl prakticky první revolver 

pro nošení u pasu. I když měl 40 uncí váhy,  byl o mnoho lehčí než dřívější colt Walker nebo colt Dragoon, které 

byli oba většinou zavěšeny u koňského sedla,  než za opaskem nebo u boku. Nový šestiranný colt byl 13 palců 

dlouhý, se 7 1/2 palcovou hlavní.  Název Navy -  "Námořní",  pocházel z rytiny na jeho válci - vyobrazení 

šarvátky mezi republikou USA Texas a Mexickými  loděmi 16 května 1843. Ačkoli Navy colty krátký čas 

poskytovaly svoji službu na moři během americké občanské války, byly častěji používány na zemi, zvláště u 

pěchoty a dělostřeleckých důstojníků. Jízda 

většinou dávala přednost Army coltu 

kalibru 44 z roku 1860, (také nazvaného 

Nový  armádní model -New Model Army 

), který se stal nejvíce rozšířeným 

revolverem celé války.Měl  velice 

aerodynamický tvar, byl delší, měl širší 

rukojeť, vylepšený válec, konstrukce byla 

přizpůsobena větším ranám a kulím s 

hlavní o  průměru 8 palců  (ta  dřívější 

měla jen 7 1/2 palce) s "tlakovým" (páka a 

pero), dusadlem. Různorodost coltů byla užívána na západní  hranici. Sestřelit koně nebo medvěda grizzlyho, 

těžkou ranou Army coltu bylo dokonalejší, ale přesto jednodušší Navy colt  byl přesný a velmi výkonný na to, 

aby umlčel hodně mužů. Navy měl mírný zpětný náraz, což bylo výhodou a tak spotřeboval méně střelného 

prachu než Army colt. Od roku 1850 -  1873 vyrobila  Coltova továrna v  Hartfordu,  více než 215,000 

šestiranných pistolí Navy. Dodala také skoro 39,000 nových modelů (model 1861) Navy coltů v roce 1861-74. 

 

 



 

Model 1861 zůstal stále stejný 7 1/2-palců hlaveň a malý kalibr. Originální colt Navy proto zůstal stále velice 

populární. 

Tento Navy colt z roku 1851  který má vzadu nápis "J.B. Hickock, 1869" ( druhé "c" ve jméně byla 

chyba, někdo ji  dělá dodnes), byl prý jeden z páru který nosil Hickok jako City Marshal ve městě Hays 

City v Kansasu. 
Generál Konfederace Nathan Bedford Forrest prý řekl, že je schopen utratil všechny svoje peníze, jen aby jeho 

první jízdní kavalerie mohla dostat Navy revolvery. Mormonský  vůdce Brigham Young, Francouzský císař 

Napoleon III, Ruský car Nikolaj I a Alexandr II, i Albert princ of Wales ( manžel královny Victorie), ti všichni 

byli  příjemci Modelu Navy Coltu z roku 1851 vyrobeného na objednávku. Doteď to byl jen Hickok,  kdo byl 

nejčastěji spojován s tímto  vynikajícím šestiranným Coltem ráže 36.  

Dokonce když legendy o Divokém Billovi podrobně zkoumal, také G. Rosa který o tom napsal tři knihy (ve své 

době nevětší o Wild Billu 

Hickokovi: Muž & jeho 

mýtus), Hickok tu vystupoval 

jako  jeden z největších střelců 

a pistolníků Starého západu. 

Legenda říká že Divoký Bill 

zabil více než l00 mužů,  

během jeho divokých let v 

období občanské války. 

Samozřejmě že se toto číslo 

zdá velmi nadsazené, mohlo to 

být asi tak 30 mužů, přesto jich 

Rosa „   potvrdil" jen sedm. 

Opravdová fakta o tom jaké pistole Hickok užíval a kdy je použil jsem také musel sám zjišťovat. On prý byl 

zdatný s párem pistolí Wlliamson, kalibru 41 s náboji do Derringeru  a prokázal svoji střeleckou zručnost i s 

coltem Remington kalibru 44. Nicméně zůstal navždy spojován s Navy Coltem.  

Na své asi nejznámější fotografii, je Divoký Bill oděn do jelenicových kalhot, za pasem dlouhý lovecký nůž a 

dva Navy colty s jejich slonovinovou pažbou obrácené dopředu  pro zkřížené, nebo pro  obrácené tasení 

s vytáčením zápěstí.  Fotografie byla nejspíše zhotovena v roce 1869 v jeho domovském státě  Illinois.  

O dva roky dříve, se Hickok nechal vyfotit se skupinou známých a namířil si to do Fort Harker v  Kansasu. 

Ačkoli byl v této době zvědem pro generála Winfielda Scotta Hancocka a plukovníka Custera, Hickok byl i U.S. 

Deputy Marshalem v době fotografování. Jeho dvě šestiranné pistole vykládané slonovinou jsou otočené 

dopředu v  otevřených pouzdrech. Povídá se, že jeden z Navy coltů uvedených na fotografii dostal darem v 

Hayas City v Kansasu, v r. 1869, jako úřadující šerif Ellis County. 

Klasický Hollywoodský souboj , s oním tvrdým pohledem z očí do očí  a následným tažením zbraní dvou 

pistolníků, měl vlastně svůj reálný základ. 21. června 1865, na veřejném náměstí ve Springfieldu, Hickok a 

Davis K. Tutt proti sobě vystřelili navzájem, ze vzdálenosti asi 100 kroků. Divoký Bill byl nezraněn, ale Tutt 

dostal kulku přímo do srdce. Nějaké pozdější zprávy říkají, že Hickok použil při tomto souboji Dragoon Colt 

ráže 44, nebo Smith & Wesson ráže 32, ale plukovník George Ward Nichols napsal v únoru1867, což bylo 

publikováno v Harper´s New Montlhly Magazine, ve Springfieldu. Divoký Bill " měl malý kulatý opasek na 

kterém byly dva revolvery Colt Navy."  V interview které učinil  Rosa pro Magazín April 1998 Wild West říká,  

" jediný důkaz  který coroner vyzradil byl, že při Hickokově  výstřelu na Tutta měl Dave Tutt odvrácený obličej 

na druhou stranu, soubojový styl  - který později opětoval Divoký Bill a byl za to obdivován, protože věřil 

přesné mušce svého Navy Coltu a svému instinktu." 

5. října 1871, měl Hickok svoje 

poslední střílení. Byl toho času 

maršálem ve městečku Abilene v 

Kansasu  a tak při noční obhlídce 

zaslechl výstřely Texaského 

karbaníka Phila Coe. Hickok jemu 

a jeho opilým přátelům přikázal 

odevzdat zbraně. Místo toho Coe 

dvakrát na  maršála vystřelil a ten 

bleskurychle tasil dva revolvery a 

udělal dvě díry do jeho Texaského 

žaludku. Vtom uviděl jak nějaký 

muž běží směrem k jemu se zbraní v ruce a tak Hickok vypálil ještě dvakrát. . Znovu zasáhl, ale tentokrát se stal 

obětí jeho přítel Mike Williams, hromotluk  a strážce městského divadla ( a jeho zástupce?) Také není jisté zda 

jeho dvě šestiranné pistole, které Hickok použil v tomto boji, byly jeho Navy Colty ráže 36. Alespoň jedna 



 

zpráva říká, že se otočil na srocující se dav se "svými dvěma šestiraňáky ráže 44 mířícími na ně." V každém 

případě, Williamsova smrt Hickoka natolik vyvedla z 

rovnováhy, že za dva měsíce nato, ho městská rada 

zbavila úřadu City Marshala. 

I když střílel rychle, nikdy neútočil první. Žádný jiný 

pistolník, jenom Hickok dokázal tasit svůj pár Navy  

revolverů několikrát v 1873 , kdy vše předváděl při 

rychlopalné exibici putovního show, spolu s majitelem 

tohoto zábavního podniku Villiamem "Buffallo Billem" 

Codym. Ale Hickok byl příliš náročný, požadoval aby 

tekutina v láhvích byl skutečný alkohol a nikoli voda 

obarvená kávou, hádal se s lidmi a ve své prudkosti 

dokonce rozstřílel reflektor, protože prý mu svítí do očí, 

takže se s ním nakonec Buffalo Bill musel rozejít. Jeho 

dny strážce zákona byly dávno za ním a Hickok se stal 

hazardním hráčem a prospektorem v Deadwoodu v létě 

1876. Jeho příchod do Deadwoodu způsobil pravou senzaci. Z dopisů manželce, která tam s ním odmítla žít, lze 

vytušit náznaky trpkosti nad neustálým nebezpečím jeho dobrodružného života. V Deadwoodu byl prý často 

viděn v doprovodu Calamity Jane, která byla pyšná na to, že může kráčet po ulici vedle tak slavného muže. Aby 

nevyšel ze cviku, podle svého vyjádření, Divoký Bill trénoval střelbu každý den se svými dvěma Navy Colty  u 

kterých měl vylepšenou spoušť a úderník na ráži 

38 s bubínkem na kovové náboje. Dne 2.srpna 

hrál poker v saloonu Nuttall & Mann' a sedl si 

zády ke dveřím, což dosud nikdy neudělal, když 

mu napůl debilní analfabet toužící po slávě Jack 

McCall, zezadu prostřelil hlavu. Bylo to přesně 

v 16 hodin a 10  minut. Bill se skácel ze židle 

jako zasažen bleskem. V ruce držel dvě esa a 

dvě osmičky. Dodnes se této sestavě říká – 

„Ruka mrtvého muže.“ Bylo mu 39 let. 

Vrah sice uprchnul, ale později byl dopaden 

(prý dokonce Billovou bývalou milenkou 

Calamity Jane), uvězněn odsouzen a oběšen.  

Hickok byl podle historika Rosy,  pohřben se 

svou puškou a snad  také se svou brokovnicí 

značky Sharp. Některé noviny napsaly 

nepravdivou zprávu o tom, že jeho  pistole 

vykládané slonovinou, byly pohřbeny zároveň s 

ním do jeho rakve. Kam zmizely, to nikdo 

neví.Tyhle nástroje smrti  byly stejně slavné, 

jako sám jejich majitel ..." 

 

NAVY COLT -  model 1851 s ozdobnou rytinou 

Pro jeho lehkou váhu a vyváženost byl oblíbený u Unionistů i Confederace během občanské války. Divoký Bill 

Hickok, "kníže Pistolníků," nosil pár těchto "Navy Colts" až do éry nábojů. Jeho replika má obrázek námořní 

bitvy vyryt  na bubínek, vyleštěný mosazný úderník a spoušť i  nablýskanou pažbu.Hlaveň: 7 1/2 palce; 

Celkem.: 14 palců; Váha: 2 libry. ; Překalibrování kulí.: z 375 R.B. na  kalibr 36 ., .451 R.B. na kalibr 44. 

 
Autor: Ladislav „Frank“ Nykl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ   AAKKCCII   WWII--CCZZ     

AA  JJEEHHOO   CCOORRRRAALLŮŮ   

 

27. až 31. prosinec 2012  
Pohoda na BC (WCC) 
Beaver City - Strážek 
Společné oslavy vánočních svátků, 
Silvestra a Nového roku 2013. 
Kontakt: Beaver City, č. p. 234, 592 
53 Strážek, Alena „Alík“ 
Adamíková, Tel.: 604 672 642 
e-mail: western.city@westerners.cz  
 

 
 

Rok 2013! 
 

 

Akce WI-CZ: 
 
16. únor 2013 od 15h. 
Shromáždění WI-CZ  
(Rada WI-CZ) 
Sokolovna Strančice 
Kontakt – Info: Milan Mach,  
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,  
Tel.: mobil 606459153,   
e-mail: wi@westerners.cz 

 
16. únor 2013 od 19h. 
Cowpackův Country Bál  
(Rada WI-CZ) 
Sokolovna Strančice 
Kontakt – Info: Milan Mach,  
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,  
Tel.: mobil 606459153,   
e-mail: wi@westerners.cz 
 
Součástí akce je Dětský Country 
Bál od 14 do 17h. 

 

26. – 28. července 2013 
Rendezvous WI-CZ 
(Rada TC, WCC) 
Beaver City – Strážek 
Kontakt – Info: Milan Mach,  
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,  
Tel.: mobil 606459153,   
e-mail: wi@westerners.cz 
 

 
 

 

Akce Rodeo Corralu: 
Kontakt – info:  
Sheriff Martina Hampejsová,  
tel.: 723416254, mail: 
martina.hampejsova@email.cz 

 

 04.05.2013 Radotín 

 15.06.2013 Hoslovice 

 29.06.2013 Kozohlody – 
rodeo speciál  

 06.07.2013 Malenice 

 13.07.2013 Kostelany  

 27.07.2013 Roupov – 
Galloway 

 10.08.2013 Šiklův mlýn,  
Bystřice nad Pernštejnem  

 24.08.2013 Patriot 
Plástovice u ČB 

 05.10.2013 Hoslovice 
 

 

 
Akce  

Trappers´ Corralu: 
Info – kontakt:  
Sheriff Eva Veselá,  

Změna programu 
vyhrazena!!! 

 

 Tel.: 777 583 864,  
e-mail: trappers@westerners.cz  

 

26. – 28. duben 2013 
Setkání Přátel Divočiny 
(TC & WCC) 
Beaver City & Fort Beaver – 
Strážek 
Akce pro westmany, trappery a 
trampy. 
 

26. července – 4. srpna 2013 
Táboření – Rendezvous TC 
na Fort Beaver (TC) 
Fort Beaver – Strážek 
Táboření členů TC a jejich hostů. 
Akce souvisí s akcí WCC a 
Rendezvous WI-CZ. 
 

13. – 15. září 2013 
Setkání Living History 
(TC, tvrz Malešov) 
tvrz Malešov u Kutné Hory 
Zajímavé téma setkání – sex 
v historii. 
 

2. listopadu 2013 
Valná hromada TC 
Beaver City – Strážek 
 

 
 

Ostatní corraly zatím akce 
nedodali!  
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Sdělení XPC: 

 

Vyslanci na shromáždění WI-CZ za XPC:   

ČZV - Struk Michal, Becová Jelena, ČJV - Šedivý Mirek, Lešek Jiří, Kunkela  David 

ČVV - Binhack Petr, Sychra  Tomáš, Chlanda Jiří,  

MVV – Lacina „Bidlo“ Miloš, 

MZV - Valchář  Jan, Matulová Marta, Lukeš Lubomír, Tošovská  Lidka 

MSV - Kozelský Mirek (náhradník - Maděřič Vojtěch) 

 

Návrh na prezidenta: Mach Milan, Lukeš Lubomír, Matulová  Marta 

 

Návrhy na cenu „OLD  JOE“: Struk  Michal, Kyncl „Čochtan“ Jaroslav, Havrlant  Josef, 

Lacina „Bidlo“ Miloš, Kutěj Stanislav, Kozelský Miroslav 

 
Shromáždění vyslanců WI-CZ dne 16.2.2013 

P R O G R A M 

 

1. Zahájení 

2. Volba komisí: návrhová, mandátová a zapisovatel 

3. Kontrola Usnesení 2011 a zpráva o činnosti Rady WI-CZ 

4. Zpráva o hospodaření Rady WI-CZ 

5. Zpráva revizora WI-CZ 

6. Volba presidenta a revizora 

7. Diskuse 

8. Usnesení SV WI-CZ 

9. Závěr  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 

Josef (Joe) Moravec 

Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,  

Tel.: mobil 606366529 

e-mail: vicepresident@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 721 467 404,   

e-mail: pony.express@westerners.cz , 

 http://xpc.westerners.cz 

Sheriff Trappers´Corralu:  

Eva Veselá 

Žloukovice 60, 267 05 pošta Nižbor 

Tel.: mobil: 777 583 864  

e-mail: trappers@westerners.cz  

http://tc.westernes.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:  

Marina Hampejsová,    

Tel.: mobil: 723 416 254,  

Sídlo RC: Čestice 181, PSČ 387 19.  

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:  

Funkce neobsazena!  

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. února 2013 

Vyjde do 15. března 2013 

Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2013, vyjde do 15. 6. 2013 

 
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  

 
 

!!! H L E D Á M E !!! 

hlavního webmastera 

 

   Co by měl dělat?  

- zpráva hlavní webové 

stránky 

- technické zajištění 

emailových schránek 

- koordinace corralových 

webmasterů 

- komunikace 

s poskytovatelem služby 

Co očekáváme? 

- kreativitu, spolehlivost, 

vztah k westernu 

DOCELA TO SPĚCHÁ!!! 

Zájemci volejte presidenta 

– 606 459 153 
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