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     Ahoj Westerners… 
 

 stojíme na prahu dvaadvacátého roku 

trvání WI-CZ. Zároveň stojíme před úkolem 

transformovat naše občanské sdružení podle 

nového občanského zákoníku. Místo 

občanského sdružení budeme spolkem (oficiální 

zkratka „zapsaný spolek“ = z. s.) a naše corraly 

nejspíš takzvaným pobočným spolkem (p. b.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatím nejsou úplně 

vyčerpávající prováděcí 

předpisy ani není 

rozhodnuto, kdo bude spolky 

registrovat do Veřejného 

rejstříku. Zákoník začne 

platit od 1. 1. 2014 a 

občanská sdružení mají 

termín na změny do konce 

roku 2016. Je tedy relativně 

dost času, ale přípravy už 

tento rok začnou. Rada  

WI-CZ to dostala za úkol od 

Shromáždění vyslanců. 

Zatím nechci předesílat, jak 

se to dotkne stanov, orgánů a 

kolik nás to bude stát. Teď 

na to nikdo nedokáže 

odpovědět. Jenom jsem si 

vyhledal, že hodně 

občanských sdružení má 

nevyhovující stanovy, které 

neodpovídají dnešním 

požadavkům. Podle toho co 

jsem se dočetl, tak by WI-CZ 

ani corraly neměly mít velké 

problémy se změnami 

stanov. Máme je totiž 

sepsané velmi dobře a téměř 

všechny požadavky na 

spolky splňujeme. Dojde 

jenom dílčí úpravy. Budu 

vás tímto prostřednictvím 

informovat o dalších 

postupech Rady WI-CZ a 

corralů. 

Shromáždění vyslanců splnilo 

své zadání a zvolilo presidentem 

WI-CZ Milana Mach a za členy 

revizní komise Michala Struka 

(XPC) – předseda komise, 

Lubomíra Lukeše (XPC) a Jana 

Veselého (RC). Zprávu o 

činnosti Rady WI-CZ, plný text 

usnesení a zápis z jednání 

Shromáždění vyslanců WI-CZ 

najdete také v tomto PREXu. 

Děkuji vyslancům za 

projevenou důvěru a chválím 

téměř stoprocentní účast na 

jednání. Z 27 vyslanců, bylo 

přítomno 26 respektive 25 + 1 

plná moc. Jsem rád, že k tomuto 

aktu přistupujeme velmi 

zodpovědně.  

Mám příjemnou povinnost 

zveřejnit, kdo byl letos oceněn 

Cenou WI-CZ, Old Joe. Rada 

WI-CZ vybrala ze zaslaných 

návrhů tři členy, kteří obdrželi 

plaketu a diplom. Jsou to: 

Jaroslav Kyncl (XPC), Miroslav 

„Hurikán“ Oupor (BC) a Michal 

Struk (XPC). President udělil 

ještě jednu zvláštní cenu – 

diplom pro nejrychlejšího koně 

WI-CZ v roce 2012.  Cenu 

dostal kůň Benny Boy (jezdec 

Mirek Fencl) za vítězství 

v Poháru WI-CZ v rychlostních 

disciplínách a za vítězství 

v Dostihu na ¼ Beaver City 

míle na Rendezvous WI-CZ. 

Cowpackův Country bál měl 

opět velmi dobrou úroveň a 

slušnou návštěvnost. Za 

celou Radu WI-CZ děkuji 

Jiřímu Navrátilovi za 

organizaci celého bálu a 

Bočanovi za občerstvení a 

ostré i „tupé“ nápoje. 

Večerem prováděl opět Eda 

Ziebiker, na podiu hrála 

kapela Hexagon s hostem 

Milanem Krbcem (Zelenáči), 

na parketu se tančilo, 

soutěžilo, běhali tam poníci 

(Acro Farm), skoro stejně 

malý Jimmy Magura a 

proběhla i výuka tanců 

(Lucarino Dance). Zajímavá 

a bohatá byla tombola. 

Vyhráli všichni. A také 

nesmím zapomenout na 

odpolední dětský country bál. 

Bez přehánění velmi 

vydařené sobotní odpoledne 

a večer. Ještě jednou všem 

moc díky!!! 

 

 

Mějte se fajn, 
 

Milan Mach  
President WI-CZ  

 

 
 

Rada WI-CZ, pořádající Bullet Corral WI-CZ a SSK Mikulov si Vás dovolují pozvat na 

Western na Boot Hill 
Mistrovství republiky a zároveň Velká cena WI-CZ 

kdy: 5. 7. -6. 7. 2013; kde: střelnice Mikulov 
Tradiční střelby ze zbraní perkusních, křesadlových a nábojových Divokého Západu do roku 1899. 

Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.                                                                                                                                    
Kontakt - informace: 

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 : balazstanislav@gmail.com 

 

mailto:moupor@quick.cz
mailto:balazstanislav@gmail.com


 

 

 
Rada Westerners International - CZ o. s. ve spolupráci s Western City Corralem 

vás zve na  

        

TTRRAADDIIČČNNÍÍ    

RREENNDDEEZZVVOOUUSS WWII--CCZZ 
Dne 26. až 28. července 2013 

 

BEAVER CITY - STRÁŽEK 
Program: Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba z luku, Dostih na ¼ B. C. míle  

a jiná překvapení... 

Ve večerních sobotních hodinách Bál WI-CZ,o.s. s bohatou tombolou!!! 

 
Historicky či stylový oděv corralu je nutnou podmínkou vstupu do města Beaver City. 

Ubytování vlastni, občerstveni zajištěno. 

Pro velmi nouzové případy je otevřena i půjčovna oděvů. 
 

 
Zápis jednání Shromáždění vyslanců  
Westerners International – CZ, o. s.  

Strančice 16. březen 2013. 

 
1. Jednání Shromáždění zahájil president WI-CZ v 15,17hod. Přivítal vyslance. Zároveň 

provedl presenci a konstatoval, že jednání se účastní 26 zvolených vyslanců z toho jeden 

zástupce je zmocněn plnou mocí /Mach/ od zástupce WCC Karla Hejtmana.  
2. Shromáždění zvolilo mandátovou komisi ve složení: Jelena Becová a Mirek Kozelský. 

Schváleno jednomyslně. Zároveň shromáždění pověřilo mandátovou komisi funkcí 

skrutátorů.  
3. Shromáždění zvolilo návrhovou komisi ve složení: Eva Veselá a Lída Tošovská. 

Schváleno jednomyslně.   
4. Shromáždění zvolilo zapisovatele Josefa Moravce. Pro 25, 1 se zdržel. 
5. Shromáždění zvolilo ověřovatele zápisu Milana Macha a Tomáše Sychru. Pro 24, proti 0,  

2 se zdrželi. 



 

6. Program jednání shromáždění doplněn o bod projednání změny občanského zákoníku, 

zákon č. 89, část 33.  Následně byl program viz příloha č. 1. schválen.  

Pro 25, proti 0, zdržel se 1. 
7. President WI-CZ provedl kontrolu plnění usnesení shromáždění z roku 2011.  

- úkol udržet rozpočet vyrovnaný byl splněn. Nicméně jak president, tak i strážce pokladu 

WI-CZ upozorňují, že vzhledem k inflaci se může stát, že stávajících 60Kč členský 

příspěvek nebude v budoucnu stačit. Na to padl návrh od sheriffa BC Oupora, aby se 

přestaly financovat poháry.  
- úkol dodatečně dodat zprávu o hospodaření za období 2010-2011 do 31. 3. 2011 byl se 

zpožděním, z důvodů problémů s dohledáním dokladů, splněn k 31.8.2011. 

- úkol vymáhání dluhu od p. Tymeše se zatím nepodařilo splnit a to z důvodu špatného 

dohledání dotyčného, který neustále mění bydliště atd., nicméně s pomocí našeho člena a 

právníka p. Davida Burjánka se na tom stále pracuje a byly a budou provedena všechna 

možná opatření v této věci. Je zřejmé, že splnění tohoto úkolu je věc dlouhodobá a složitá.  

- úkol vypracování nových směrnic pro WEB nebyl splněn a to zejména z důvodu takřka 

nulové komunikaci ze strany bývalého HW. Ten dokonce v květnu loňského roku 

vystoupil z organizace a dosud nedodal podklady pro správu webu WI (přístupové hesla 

apod.). President toto neustále a opakovaně urguje a dle poslední dohody by měl bývalý 

HW dodat zálohy na DVD a příslušné přístupy dle jeho posledního slibu během 2 měsíců, 

jakmile dorazí do Dánska, kde vše má. Zároveň president upozornil, že již skoro rok 

marně sháníme náhradu za HW a zatím se nám nikdo neozval. Na to reagovala pí. 

Tošovská, že pokud nám nebude vadit změna grafiky a uspořádání (podobné jako u XPC), 

na což byla ihned odpověď, že nevadila – naopak, tak by se toho byl ochoten ujmout její 

syn p. Morčinko. Daná věc spadá do kompetencí rady WI a president předem za radu 

prohlásil, že je jisté, že rada nabídku přijme a jakmile dodá bývalý HW podklady, dojde 

k předání i k oficiálnímu jmenování pana Morčinka HW WI-CZ.   

Shromáždění tímto úkoluje radu WI-CZ jmenovat nového HW a zprovoznit s novým HW 

stránky webu WI-CZ. Následně pak společně s novým HW vypracovat nové směrnice pro 

správu webu.  
8. President přednesl zprávu o činnosti WI-CZ a rady WI-CZ za uplynulé období viz příloha 

č. 2. Zpráva byla přijata. Pro 25, proti 0, zdržel se 1. 
9. Strážkyně pokladu WI-CZ  přednesla zprávu o hospodaření, viz příloha č. 3. Zpráva byla 

přijata.  

Pro 23, proti 0, zdrželi se 2.   
10. Na žádost presidenta došlo ke schválení výše členského příspěvku WI-CZ. Proběhla velmi 

bouřlivá diskuze k tomuto tématu, a z ní vzešly tři návrhy na výši příspěvku a to 20Kč, 

60Kč a 100Kč. Následovalo hlasování s tímto výsledkem: 

- 20Kč – pro 4 hlasy 

- 60Kč – pro 11 hlasů 

- 100Kč – pro 12 hlasů 

Protože ani jeden návrh nezískal nadpoloviční většinu, postoupily do druhého kola 

hlasování dva návrhy a to na 60 a 100Kč. 

- návrh na 100Kč – pro 13, proti 8 a 2 se zdrželi 

- návrh na 60Kč – pro 15, proti 3 a 7 se zdrželo. 

Schválena tedy výše členského příspěvku á 60Kč na člena WI-CZ.  
11. Přednesena zpráva revizora WI-CZ viz příloha č. 4. Zpráva byla přijata. Pro 22, proti 1,  

zdrželi se 9.  
12. Proběhla diskuze k zákonu 89 – změna občanského zákoníku ohledně statutu stávajících 

občanských sdružení. Dle této změny by od roku 2014 měla zaniknout občanská sdružení 

a ta by měla být nahrazena jinou formou. Jak bylo konstatováno p. Michaličkou, tato 



 

změna by mohla být pro organizace našeho typu až likvidační, protože zde vzniká zásadní 

otázka, zda se pak vůbec vyplatí nějakou organizaci – myšleno právně legální udržovat a 

zda by se nevyplatilo se vrátit k formě ilegálního sdružení jako za éry komunistů! 

Shromáždění proto ukládá radě WI-CZ tuto věc ověřit a popřípadě připravit případnou 

změnu stanov podle tohoto zákona či navrhnout další možný postup pro naši organizaci.  
13. Shromáždění zvolilo volební komisi ve složení Dana Cerhanová a Václav Michalička. 

Schváleno jednomyslně.  
14. Volba presidenta WI-CZ.  

Rada předložila tři kandidáty a to Milan Mach člen RC, Marta Matulová členka XPC a 

Lubomír (Luki) Lukeš. člen XPC  

Následoval protinávrh ze strany p. Lukeše o změně kandidátů. Na to reagoval jak 

president, tak i vicepresident, že změna není přípustná, protože jde o shromáždění 

vyslanců a ti dostali mandát volit jen ty, kteří byli řádně navrženi radou WI-CZ dle stanov 

WI-CZ. Následovala žádost ze strany zástupců XPC na 5 minutovou přestávku, aby se 

mohli poradit. Pro 16, proti 1 a 9 se zdrželo. President vyhlásil 5 minut přestávky. 

Po přestávce, následovalo hlasování o kandidátech tak, jak byli dle stanov předloženi 

radou  

WI-CZ. 

Volební komise nechala hlasovat, zda volby budou veřejné, nebo tajné. Pro tajné 

hlasování bylo 8 vyslanců a pro veřejné 17. Hlasování tedy proběhlo veřejným 

hlasováním. Dále bylo rozhodnuto, že hlasování bude dvoukolové. 

Výsledky hlasování: 
- Lubomír (Luki) Lukeš – 7 hlasů 

- Milan Mach – 18 hlasů 

- Marta Matulová – 1 hlas. 

Vzhledem k tomu, že kandidát Milan Mach získal hned v prvním kole nadpoloviční 

většinu hlasů vyslanců shromáždění, byl zvolen presidentem WI-CZ na následné dvouleté 

volební období.  

Staronový president WI-CZ poděkoval za důvěru a zároveň oznámil, že by byl rád, aby jej 

v příštím volebním období vystřídal nový president. 
15. Volba revizní komise WI-CZ. 

President informoval, že bohužel radě nebyl přeložen ani jeden návrh, proto rada nikoho 

do RK či na revizora WI-CZ nenavrhuje a vše je v rukou tohoto shromáždění. Po poněkud 

„debilní“ diskuzi některých vyslanců, nakonec byli shromážděním navržení tři kandidáti a 

to: Lubomír (Luki) Lukeš z XPC. Michal Struk z XPC, Jan Veselý z RC. 

Zároveň bylo rozhodnuto, že nebude volen jen revizor jako minule, ale právě tříčlenná RK 

a proto se bude o kandidátech hlasovat jako o celé RK WI-CZ. 
Hlasování – pro 23, zdrželi se 3, proti 0. Nová RK na další 2 roky byla zvolena ve složení 

Michal Struk, Jan Veselý a Lubomír Lukeš.  

Následně vyhlásil president 5min. přestávky a noví členové RK si během ní zvolili ze 

svého středu předsedu RK WI-CZ. Stal se jím Michal Struk.  
16. Diskuze: 

a. na návrh Lukeše shromáždění stanovilo termín na předání funkcí RK  

do 15. 4. 2013. 
b. Michalička upozornil na fakt, že sice elektronická jednání rady nejsou špatná věc, 

ale přeci jen občas by bylo dobré se sejít i fyzicky, s čímž byl obecný souhlas i od 

všech členů rady. Proto následovalo rozhodnutí, že rada WI-CZ se má scházet jak 

fyzicky, tak elektronicky dle potřeby, fyzicky pak ale nejméně 2 x ročně, obvykle 

na jaře a na podzim.  



 

Dále pak, že termíny jednání rady by měly být oznámeny v dostatečném předstihu 

a pokud možno zveřejněny na webu WI-CZ a v PREXu.  
17. Mandátová komise oznámila, že shromáždění bylo usnášení schopné a všechna hlasování 

i volby proběhly správně a jsou tedy platné. 
18. Návrhová komise předložila návrh usnesení shromáždění. Tento návrh byl shromážděním 

přijat. Pro 25, proti 0, zdržel se 1. 
 

Zapsal ve Strančicích dne 16. 2. 2013 Josef (Joe) Moravec v. r. – zapisovatel 

Zápis ověřili ověřovatelé: Milan Mach v.r., Tomáš Sychra v.r. 

 
U S N E S E N Í 

Shromáždění vyslanců Westerners International-CZ, o.s. ze dne 16. 2. 2013 

 

Shromáždění vyslanců WI-CZ schvaluje: 

 * zprávu o činnosti Rady WI-CZ za období 2011 – 2012 

 * zprávu o hospodaření Rady WI-CZ za období 2011 – 2012 

 * zprávu revizora WI-CZ za období 2011 – 2012 

 * členské příspěvky na další dva roky ve výši – 60,- Kč 

Shromáždění vyslanců WI-CZ bere na vědomí: 

 * informaci o plnění Usnesení Shromáždění vyslanců z 12. 2. 2011 

Shromáždění vyslanců WI-CZ zvolilo na další dva roky: 

 * prezidentem WI-CZ – Milan Macha 

 * revizní komisi WI-CZ ve složení: Lubomír Lukeš, Jan Veselý a Michal Struk 

  revizní komise si zvolila za předsedu Michal Struka 

Shromáždění vyslanců WI-CZ ukládá Radě WI-CZ: 

 * připravit občanské sdružení na přeměnu právní formy dle nového občanského 

zákoníku 

 * aby se fyzicky sešla nejméně 2x do roka 

 * termín předání funkce revizora revizní komisi do 15. 4. 2013 

 * informovat corraly o kontaktech na nově zvolené členy, prostřednictvím webu a 

PREXu 

 * jmenovat novým hlavním webmasterem Vladimíra Morčinka a zajistit předání 

funkce 

 

Návrhová komise ve složení: Lída Tošovská v.r., a Eva Veselá v.r. 

Ve Strančicích 16. 2. 2013 

 
Zpráva o činnosti Rady WI-CZ – 2010 – 2012  

 

Vážení vyslanci, 

důležitým faktorem 

v činnosti WI-CZ je 

udržování tradic. To se 

nám daří už přes dvacet 

let. Důkazem jsou dvě 

tradiční společenské akce 

v kalendáři WI-CZ. 

První je únorový 

Cowpackův Country bál 

ve Strančicích, který se 

podařilo vyhrabat 

z problémů a dnes je díky 

novému pořadateli opět 

tou populární akcí jako 

před lety. Rada si 

pochvaluje spolupráci 

s Jiřím Navrátilem, 

obměnu programu a také 

novinku, kterou je dětský 

country bál. Svou úrovní 

je tato akce důstojnou 

vzpomínkou na Luďka 

Cowpacka Buriana. 

Druhou akcí je letní 

Rendezvous WI-CZ 

v Beaver City, sídle 

Western City Corralu. 

Koná se na přelomu 

července a srpna 

v prostředí, které je 

vzhledem k zaměření 

našich corralů naprosto 



 

ideální. Městečko Beaver 

City a přilehlá pevnost 

Fort Beaver splňují 

požadavky na dobovost a 

každý návštěvník si tady 

bude připadat jako na 

Divokém západě. 

Atraktivní a tradiční je 

také program víkendu. 

Populární je Dostih na ¼ 

Beaver City míle o Cenu 

presidenta WI-CZ, velmi 

oblíbenou disciplínou je 

střelba z luku nebo hod 

nožem a sekerou. Díky 

dohodě presidenta 

s vedením WCC se 

soutěží o velmi hodnotné 

a originální ceny. Za 

poslední dva roky se také 

proměnil vzhled 

městečka, především 

saloonu. Western City 

Corral pro naše členy 

vytváří po všech 

stránkách velmi příjemné 

prostředí. Díky jim! 

 

Trochu odlišnou tvář 

nastavil WI-CZ na 

podzim roku 2011 Pony 

Express Corral. Rada 

XPC totiž na svém 

zasedání rozhodla o 

vystoupení corralu z WI-

CZ. Bylo to nešťastné 

rozhodnutí, které nebylo 

konzultováno s členskou 

základnou ani s Radou 

WI-CZ. Tímto krokem se 

corral dostal do rozporu 

nejen s vlastními členy, 

ale hlavně se stanovami 

XPC i WI-CZ. Naštěstí se 

část členů na českých 

větvích postavila proti 

rozhodnutí rady XPC, a 

vše se vrátilo na začátek. 

Velmi odmítavě, se proti 

tomuto rozhodnutí 

postavila také Rada WI-

CZ. 

Osobně to považuji za 

malou rebelii XPC. 

Hlavním důvodem k tak 

bezprecedentnímu kroku 

byly finance. Radě WI-

CZ bylo vyčítáno, že za 

peníze, které XPC do WI-

CZ odvádí, nedostává nic 

zpátky. Nechtěli slyšet 

argumenty o dvou 

hlavních akcích WI-CZ, o 

vydávání PREXu, o 

webových stránkách, o 

propagačních materiálech 

k dvacátému výročí, o 

finanční podpoře pro 

corraly k jejich výročí. To 

vše nepovažovali za 

přínosné pro členy Pony 

Express Corralu. 

Nakonec došlo na 

společné jednání rozšířené 

rady XPC s presidentem 

WI-CZ. Po delší 

dramatické výměně 

názorů ustoupily obě 

strany a vznikl 

kompromis. Corral 

odvolal vystoupení z WI-

CZ a president přistoupil 

na snížení odvodu 

členských příspěvků WI-

CZ ze 100,-Kč na 60,-Kč. 

Toto snížení následně 

odsouhlasila celá Rady 

WI-CZ. Jelikož toto 

rozhodnutí spadá do 

pravomoci Shromáždění 

vyslanců, požádám vás 

dodatečně o souhlas 

s tímto rozhodnutím. 

Tak jsme se pohodlně 

dostali k financím. 

Strážce pokladu Martina 

Hampejsová a revizor 

WI-CZ Jakub Strnad  si 

dali velkou práci a finance 

za roky 2010 – 2012 

máme díky jim v pořádku. 

Žádná zpronevěra se 

naštěstí nekonala, ovšem 

velký nepořádek byl 

v dokladech. Vše se 

nakonec podařilo dohledat 

a zaevidovat. Strážce 

pokladu a revizor zaslouží 

pochvalu a já chci říct, že 

spolupráce je teď 

stoprocentní. Problémem 

je teď ovšem objem 

financí pro WI-CZ, díky 

snížení odvodů na 60,-Kč. 

Ještě v roce 2009 jsme 

hospodařili s rozpočtem 

30 000,-Kč, v roce 2012 

už jen s 15 000,-Kč a pro 

letošní rok to bude ještě 

méně. Přišli jsme o 

polovinu příjmů a také 

klesá členská základna. 

Před několika lety jsme 

měli 350 členů a dnes 

necelých 250.  Budeme 

potřebovat peníze na nové 

plakety na Cenu WI-CZ a 

také chceme nechat udělat 

bola pro nové členy. 

V plánu byla také výroba 

malých upomínkových 

předmětů pro naše členy. 

Teď jsme na tom tak, že 

kromě poplatku za 

webové stránky, máme 

finance  na naše dvě 

hlavní akce, na poháry 

pro Cenu WI-CZ v rodeu,  

ve střelbách a Cenu 

presidenta a tím končíme. 

Kdybychom v posledních 

dvou letech výrazně 

nešetřili, tak bychom 

neměli téměř žádnou 

rezervu. Podrobněji to 

uslyšíte ze zprávy Strážce 

pokladu. Toto 

Shromáždění vyslanců by 

mělo rozhodnout jak dál. 



 

Už několikrát jsem slyšel 

chválu na úroveň našich 

webových stránek, ale 

poslední dobou se za 

hlavní webovou stránku 

musím stydět. Informace 

tam zamrzly v roce 2011. 

Teď nám není nic platné, 

že hlavní webmatser 

v roce 2010 změnil 

grafiku stránek k lepšímu, 

to nejdůležitější, aktuální 

informace, tam chybí. 

Hlavní webmaster vloni 

oznámil, že skládá funkci. 

Když pominu jeho osobní 

a zdravotní problémy, tak 

už rok mi slibuje předat 

zálohovaná data a důležité 

přístupy a přes četné 

urgence nemám v ruce 

vůbec nic. Stejnou dobu 

v PREXu inzerujeme, že 

potřebujeme nového 

webmastera. Zatím se 

nikdo nenabídl a já 

nevěřím, že bychom mezi 

sebou někoho vhodného 

nenašli. Nechceme a teď 

ani nemůžeme za vedení 

webových stránek platit. 

Důvody jsem už uvedl. 

Tahle situace mě vůbec 

netěší a uvědomuji si, že 

odpovědnost je na mně. 

Jenže k řešení problému 

je potřeba ochota obou 

stran, a tu u hlavního 

webmastra postrádám. 

Chtěl bych tímto požádat 

členy o pomoc. Víte o 

někom, kdo by byl 

schopen tvořit naše 

webovky? Problémy se 

samozřejmě dotkly i  

corralových webmasterů a 

vím, že nefungují některé 

emaily a přístupy. 

Řešením je přechod 

corralů na vlastní stránky 

jak to už funguje u Rodeo 

Corralu, ale hlavní 

stránky WI-CZ musí být 

aktuální a musí na nich 

být odkazy na jednotlivé 

corraly. Jinak jsou nám 

všechny tradice k ničemu. 

Zatímco webové stránky 

mně netěší, z PREXu 

mám radost. Je 

neuvěřitelné, jak dlouho 

už vychází, kolik dobrých 

i špatných období má za 

sebou a je pořád tady. 

Troufám si říct, že 

současně má dost dobrou 

úroveň. Zásluhu na tom 

má, kromě Joea, hlavně 

Pony Express Corral, 

který publikuje články 

v každém vydání a hned 

je to znát. Je to příklad 

pro ostatní corraly, tohle 

je přesně to, proč PREX 

vychází, informovanost o 

důležitých akcích a životě 

v corralech. To je 

Westerners International-

CZ. 

Těší mně i situace 

v corralech. Hlavně 

elegantní řešení 

problémových situací 

v Rodeo Corralu a 

Trapper´s Corralu. Nějaké 

problémy se vyskytnou 

během fungování corralu 

vždy, ale důležité je, že je 

umíme řešit, že už máme 

zkušenosti. Také máme 

členy, kteří jsou ochotni 

převzít zodpovědnost, a 

toho si cením.  

Zkušenosti vyplývají 

z tradice a trvání WI-CZ. 

To chci opět zdůraznit. Po 

oslavách 20ti let založení 

WI-CZ, slavily tohle 

pěkné výročí corraly 

Trapper´s a Western City, 

letos bude slavit Rodeo 

Corral. Z toho musíme 

vycházet do budoucna. Po 

tak dlouhé době, máme 

stále pět corralů a 

samozřejmě také pět 

sheriffů. I když tady velké 

změna nastala a ve vedení 

corralů máme právě teď 

překvapivě tři ženy. To 

tady ještě nebylo a možná 

je to i historický milník. 

Zajímavostí je, že se ženy 

ujímají funkce sheriffa 

v krizových nebo 

složitých období a vedou 

si velmi dobře. Nakonec 

nedávno měl ve svém čele 

sheriffku i Pony Express 

Corral.  

Takže všem sheriffkám i 

sheriffům přeji hodně 

štěstí a nových nápadů do 

dalších dlouhých let pod 

hlavičkou Westerners 

International-CZ. 

Milan Mach 

President WI-CZ 

16. 2. 2013 

 

 

 



 

29. ROČNÍK EVROPSKÝ PONY EXPRESS 2013 

Směr a časový rozvrh jízdy 29. ročníku EPEA -  2013. 

Časy startů, průjezdů a cílů jednotlivých větví Evropského Pony Expressu. 

Post Office příjem a výdej pošty Pony Express. 

V těchto časech je možné předat poštovní zásilky na daných Post Office. 
 

SMĚR POŠTY PONY EXPRESS 

z Polska do Česka přes Německo do Holandska 

ze Slovenska do Česka přes Německo do Holandska 

 
START - 

Slovenské části 

Pony Expressu 
SHERIFF SK XP :  

Rodo „KRPEC“ Vass 

 

Slovenská východní 

větev 
Datum 17.8.2013 v 8.00 

hodin 

Seňa – Post Office 

(příjem pošty) 

Datum 17.8.2013 v 10.00 

hodin 

Košice – Post Office 

(příjem a výdej pošty) 

 

Slovenská jižní větev 
Datum 17.8.2013 v 18.00 

hodin 

Bratislava – Post Office 

(příjem pošty)  

 

Dojezd Slovenské 

časti:  

 
Datum 19.8.2013 ve 2.00 

hodin 
Bumbálka (hranice SK) 

Post Office (příjem a 

výdej pošty) 

 

START -   

Polské části  

Pony Expressu 
SHERIFF  PL XP : Katon 

Luboň - Poznaň - Post 

Office (příjem pošty) - 

Sowinki 

Datum  17.8.2013 v 5.30 

hodin 

Sowinki - Pulołowo 

Datum  17.8.2013 v 7.45 

hodin 

Pulołowo – Dolsk 

Datum  17.8.2013 v 

10.00 hodin 

Dolsk – Chwałkowo 

Kościelne 

Datum  17.8.2013 v 

12.15 hodin 

Chwałkowo Kościelne – 

Bożęciczki 

Datum  17.8.2013 v 

14.00 hodin 

Bożęciczki – Rębiechów 

Datum  17.8.2013 v 

16.45 hodin 

Rębiechów - Post Office 

(příjem a výdej pošty) - 

Zduny 

Datum  17.8.2013 v 

19.30 hodin 

Zduny - Potasznia 

Datum  17.8.2013 v 

21.45 hodin 

Potasznia – Czesžow 

Datum  18.8.2013 

v 00.00 hodin 

Czesžow - Taczów Mały 

Datum  18.8.2013 

v 02.15 hodin 

Taczów Mały - Post 

Office (příjem a výdej 

pošty) - Smardzów 

Datum  18.8.2013 v 5.00 

hodin 

Smardzów – Kopalína 

Datum  18.8.2013 v 7.15 

hodin 

Kopalna – Czepielowice 

Datum  18.8.2013 v 9.30 

hodin 

Czepielowice – Chrościna 

Datum  18.8.2013 v 

11.45 hodin 

Chrościna – Ostroga 

Datum  18.8.2013 v 

14.00 hodin 

Ostroga – Pietnia 

Datum  18.8.2013 

v 16.15 hodin 

Pietnia - Nowy Dwór 

Datum  18.8.2013 

v 18.00 hodin 

Nowy Dwór -  Post Office 

(příjem a výdej pošty) - 

Zakrzów 

Datum  18.8.2013 v 

21.15 hodin 

Zakrzów – Boborów 

Datum  18.8.2013 

v 23.30 hodin 

Baborów – Pilszcz 
Datum  19.8.2013 

v 01.45 hodin 

 



 

Dojezd Polské části: 

Pilszcz (granicaPL) -   
Post Office (příjem a 

výdej pošty) 
Datum  19.8.2013 ve 

4.00 hodin 

 

START  -   

České části  

Pony Expressu 
 
Předávky jezdců a 

postmastrů  

České pošty Pony 

Expressu na předávajících 

stanicích pro 29. ročník  

19.8.2013 – 21.8.2013 

 
SHERIFF CZ XP : 

MVDr.Václav Anthony 

Michalička 
 

Pony Express 

Corral - 

Moravská 

východní větev 

 
Předák MVV : Miloš 

Bidlo Lacina 

 

19.8.2013      

Hraniční přechod – SK / 

ČR                       

Datum  19.8.2013  02:00  

příjezd jezdců SK          

126. Bumbálka (Post 

Office) – Pustevny    

Datum  19.8.2013    

03:00   

POTMASTER jméno: 

Tereza Servátková     

125. Pustevny – 

Bordovice 

Datum  19.8.2013    

05:00    

124. Bordovice – Sirkové 

Lázně-N.Jičín  

Datum  19.8.2013     

06:45       
123. Sirkové Lázně-

N.Jičín – Suchdol n.O. 

Datum  19.8.2013    

08:30  

21. Suchdol nad Odrou -

Post Office výdej a 

příjem pošty cíl MVV 

Datum 19.8.2013  10:15  

Jména jezdců: 

 

Pony Express 

Corral - 

Moravská severní 

větev 
 

Předák MSV 

MUDr.Mirek Kozelský 

 

19.8.2013      

Hraniční přechod – 

PL/ČR 

příjezd jezdců Pl   04.00  

157. Kateřinky hranice 

(Post Office) – Opava  

Datum 19.8.2013  05:00 

POSTMASTER jméno: 

Kamil Knězek 

156. Opava (Post Office) 

– Lesní Albrechtice 

 Datum 19.8.2013  07:00                                      
POSTMASTER 

jméno:Jana Binarová 

155. Lesní Albrechtice – 

Jerlochovice  

Datum 19.8.2013  08:45                                                   
154. Jerlochovice – 

Suchdol nad odrou 

Datum 19.8.2013  10:30   

21. Suchdol nad Odrou -

Post Office výdej a 

příjem pošty cíl MSV 

Datum 19.8.2013  10:30  

POTMASTER jméno: 

Otto Mader 

 

Pony Express 

Corral - 

Moravská západní 

větev 
  

Předák MZV Jan 

Morgan Valchář 

 

15. 8. 2011           

21. Suchdol nad Odrou 

(Post Office)– Střítež 

Datum 19.8.2013  11:00 

20. Střítež – Dolní Újezd 

Datum 19.8.2013  12:45   

19. Dolní Újezd – Grygov 

Datum 19.8.2013  14:30                                                                        

18. Grygov – 

Kostelec nad Hanou  

Datum 19.8.2013 

16:15                                

17. Kostelec n. H. – 

Drahany 

Datum 19.8.2013  18:00                                                                   

16. Drahany – Petrovice 

Datum 19.8.2013  19:45                     

15. Petrovice – Rašov 

Datum 19.8.2013  21:30                            

14. Rašov – Pernštejn 

Datum 19.8.2013  23:15  
13. Perštejn – Bobrová  

Datum 20.8.2013  01:00  

70. Beaver City (Post 

Office) 

Datum 20.8.2013  02:00-

02:15    

POSTMASTER jméno: 

Roman Fojtík                                                                                                       

12. Bobrová – Pokojov  

Datum 20.8.2013  03:00                           
11. Pokojov – Rytířsko 

Datum 20.8.2013  04:45  
10. Rytířsko – Jihlava 

Datum 20.8.2013  06:30  
9. Jihlava -Post Office 

výdej a příjem pošty cíl 

MZV 

Datum 20.8.2013  07:30  

 



 

 + Příjezd ze 

STONETOWNU 
Jména jezdců: 

POSTMASTER jméno 

 

Pony Express 

Corral – Česká 

východní větev 
 

Předák ČVV Jarda 

Kadlec 

 

9. Jihlava-Pančava (Post 

Office )– Hubenov-

Dušejov 

Datum 20.8.2013  09:00 

                   

8. Hubenov-Dušejov – 

Putimov 

Datum 20.8.2013  10:45 

Jména jezdců:                                                             

  

7. Putimov – Kámen 

Datum 20.8.2013  12:30  
6. Kámen – Františkov 

Datum 20.8.2013  14:15         
5. Františkov – Miličín 

Datum 20.8.2013  16:00                                                                                  

  

4. Miličín – Kosova Hora 

Datum 20.8.2013  17:45                                                                            
  

3. Kosova Hora – Libčice 

Datum 20.8.2013  19:30  

2. Libčice – Stříbrná 

Lhota – Mníšek p.B. 

Datum 20.8.2013  21:15                    
1. Stříbrna Lhota -Post 

Office výdej a příjem 

pošty cíl ČVV 

Datum 20.8.2013  23:00 

 

Pony Express 

Corral – Česká 

jižní větev 
   

 Předák ČJV Mirek 

Šedivý 

 

Hranice A / ČR 

19.8.2013 00.00 hod. 

 

107. Studánky (Post 

Office) – Lipno 

Datum 20.8.2013  3:35 

106. Lipno – Vyšší 

Brod                                                                              

Datum 20.8.2013  3:40 

30. Vyšší Brod – 

Omlenice                                                                        

   

Datum 20.8.2013  4:45 

 

29. Omlenice – Římov                                                                                

   

Datum 20.8.2013  6:35 

 

28. Římov – Č. 

Budějovice                                                                          

Datum 20.8.2013  8:25 

27. Č. Budějovice – 

Ševětín                                                                         

Datum 20.8.2013  10:15 

 

 26. Ševětín – Soběslav                                                                              

   

Datum 20.8.2013  12:05 

 

25. Soběslav – Tábor                                                           

   

Datum 20.8.2013  13:55 

 

24.  Tábor (Post Office) 

– Jetřichovice                                                                              

Datum 20.8.2013  15:45: 

23. Jetřichovice – 

Sedlčany  

Datum 20.8.2013  17:35                       

22. Sedlčany – Libčice  

 

Datum 20.8.2013  19:25 

                                                                             

Libčice – Stříbrna Lhota  

Datum 20.8.2013  21:15 

– 23:00 

 

1. Stříbrna Lhota -Post 

Office výdej a příjem 

pošty cíl ČJV 

Datum 20.8.2013  24:00 

    

Pony Express 

Corral – Česká 

západní větev 
 

Předák ČZV Jarda 

Čermák ml. 

 

1. Stříbrná Lhota – 

Kuchař 

Datum 21.8.2013  00:00 

33. Kuchař – Středokluky 

Datum 21.8.2013  01:45 

34. Středokluky – 

Kralupy nad Vltavou 

Datum 21.8.2013  03:30 

35. Kralupy nad Vltavou 

do stanice – Vražkov 

Datum 21.8.2013  05:15                                                                                      
36. Vražkov 

Datum 21.8.2013  07:00 
Roudnice nad Labem – 

Drahobuzy 

Datum 21.8.2013  07:35 
+ pošta od traperů (Post 

Office)  

37. Drahobuz –  Kravaře 

Datum 21.8.2013  08:45 

38. Kravaře – Nový 

Oldřichov 

Datum 21.8.2013  10:30   
145. Nový Oldřichov – 

Kytlice  

Datum 21.8.2013  12:15 

146. Kytlice do stanice – 

Staré Křečany 

Datum 21.8.2013  14:00  

147.Staré Křečany – 

Dolní Poustevna 

Datum 21.8.2013  15:45 

 

Dolní Poustevna  -Post 

Office výdej a příjem 

pošty cíl ČZV 

Datum 21.8.2013  17:30 

 



 

START - 

Německé části 

Pony Expressu 
SHERIFF SK XP : 

Thomas Muler 

 

Datum   21.8.2013 18.30 

hod. 

Sebnitz ( hranice D) - 

Post Office (příjem a 

výdej pošty) 

         

Datum  25.8.2013 v 

21.00 hod. 

Rütenbrock - ( hranice D) 

Post Office (příjem a 

výdej pošty) 

 

START - 

Holandské části 

Pony Expressu 
       

CÍL - Holandské 

části Pony Expressu 

 
Datum  26.8.2013  22.00 

hod.           

 

************ 

Přehled předávek (čísla 

znamenají přidělená čísla 

jednotlivých předávacích 

stanic – předávek pošty). 

 

Roudnice nad Labe a 

Libice je i místo 

poštovního úřadu pro 

předávku pošty od 

Traperů. 

Voyagerská pošta 
Po vzoru starých trapperů, 

kteří přepravovali 

z nepřístupných končin po 

vodě své zboží a poštu do 

civilizace. Postmaster 

XPC přijme trapperskou 

poštu, přidá ji jezdcům do 

mochilly a ti pokračují 

dále po své trase. 

 

Studánky je i místo 

poštovního úřadu pro 

předávku pošty od 

Mašerů 

Mašer post 

Pošta je ze Šumavy 

přivezená Mašerským 

spřežením (psím 

spřežením) Postmaster 

XPC přijme  poštu, přidá 

ji jezdcům do mochilly a 

ti pokračují dále po své 

trase. 

 

Pošta z STONETOWNU 

westernového městečka 

 

Délka úseků je asi tak 

stejná proto je čas cca 

1:45 hod. 

 

Jaká byla 28. jízda  
EVROPSKÉHO PONY EXPRESSU  

Délka Evropského Pony Expressu 
byla cca 3046 km a byla rozdělena na 
147 předávek-úseků po cca 20 km. Na 
jízdě 28. ročníku EPEA se podílí cca 
294 jezdců. Nonstop jízda trvá cca 307 
hodin.  
Zajímavostí 28. ročníku bylo i 
odeslání proklamace jezdců 
historické trasy Pony Expressu 
Stříbrná Lhota – Suchdol nad Odrou, 

kterou jezdci věnovali jízdu v roce 
2012 památce Kena Martina z USA, 
přítele a propagátora myšlenky Pony 
Expressu v Československu.  
Čest jeho památce.  
 Ze Suchdolu n. O. bylo letos 
koňskou poštou (poštou v sedle) 
odesláno směrem na Slovensko cca 
485 pohlednic a směrem do Polska 
cca 290 pohlednic. Byly odeslány i 3 



 

zdravice od starosty městyse 
Suchdol nad Odrou pro primátora 
Košic, Bratislavy a Poznaně. 

 
Předávka Pustevny –Bumbalka 

 

 
Post Office Bumbálka - třídění pošty a 

předávka pošty na slovenský Pony 

Expressu 

 

Délka úseků cca  20 km je asi tak stejná 

proto je stanovený  čas cca 1:45 hod 

S nejlepším časem jezdce bych se 

nezaobírala, protože nemají všichni 

stejné podmínky, někdo jede v noci delší 

trasu a prší a někdo jede v poledne po 

posekaném poli, nelze to srovnávat 

 

Zdravice polskému primátorovi města 

Poznaň 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ   AAKKCCII   WWII--CCZZ     

AA  JJEEHHOO   CCOORRRRAALLŮŮ   

Rok 2013! 
 

 

Akce WI-CZ: 
 
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: 
Termíny rodeí 2013 

Kontakt – info:  
Sheriff Martina Hampejsová,  
tel.: 723416254, mail: 
martina.hampejsova@email.cz 
Nebo též  
Jan Veselý zástupce jezdců Rodea 
Corralu 
Web: www.ceskerodeo.cz 
Facebook : Rodeo Corral 

 
04. 5. 2013 Radotín 

SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 

 
15. 6. 2013 Hoslovice 

SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 

RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 
 
29. 6. 2013 Kozohlody – rodeo 
speciál 

SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 
 
13. 7. 2013 Kostelany 

SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 
 
20. 7. 2013 Plástovice u ČB 

SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 
 
27. 7. 2013 Roupov – Galloway 

SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 
 
10. 8. 2012 Šiklův mlýn, Bystřice 
nad Pernštejnem 

SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 
 
24. 8. 2013 Malenice 

SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
SERIÁL O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 
 
5. 10. 2013 Hoslovice 

FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR V 
RODEU 
FINÁLE O POHÁR WI-CZ V 
RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH 
FINÁLE O JUNIORSKÝ POHÁR 
DYKA KRCHOVA 

Změna programu 
vyhrazena!!! 

 

 
Skladba disciplin na daná rodea 
bude upřesněna v propozicích. 

 

 

 
Akce  

Trappers´ Corralu: 
Info – kontakt:  
Sheriff Eva Veselá,  
Tel.: 777 583 864,  
e-mail: trappers@westerners.cz  

 
29. březen – 1. duben 2013 
Brigáda na Fort Beaveru 
Fort Beaver – Strážek 

Tradiční velikonoční robota na 
pevnosti. 
 
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 
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 
 

 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Archyv%20PTEX%202008/wi@westerners.cz
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Akce Bullet Corralu: 

 
20. 4. 2013  
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 
 

 
5. 7. -6. 7. 2013  
Western na Boot Hill 
Mistrovství republiky a zároveň 
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: Oupor Miroslav, Jana 
Štursy 31, České Budějovice 370 
10, tel: 603 443 830,  
e-mail : moupor@quick.cz 
nebo Baláž Stanislav, Dukelská 38, 
Mikulov, tel: 608 709 878 
e-mail:balazstanislav@gmail.com 
 
17. 8. 2013  
Westernové klání ve střelbě 
z perkusních a křesadlových 
zbraní (BC + SSK Mikulov)  
střelnice v Mikulově 

Tradiční střelby z perkusních 
westernových zbraní. Nutno si 
vyžádat propozice u pořadatele.                                    
Kontakt: Stanislav Baláž, Dukelská 
38, Mikulov,  
tel: 608 709 878 
e-mail : balazstanislav@gmail.co 
                        
12. 10. 2013  
Majklův memoriál  
(BC + CACWA )  
střelnice Velvary 

Westernové klání ve střelbě 
z perkusních a křesadlových 
zbraní. 
Kontakt: Pavel Bombajs Válek, 
Radimovická 1417/10,  
Praha 4, 149 00,  

tel: 603 443 464,  
e-mail: bombajs@cacwa.cz 

 
7. 12. 2013  
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 
 
Další akce zveřejníme po dodání 
potřebných informací a budeme 
dále kalendář rozšiřovat. 

 

 

 

 

Akce  
Western City Corralu: 
Kontakt:  
Western City Corral WI-CZ o. s. 
Alena „Alík“ Adamíková (Sheriff 
Corral) Tel.: +420 604 672 642 
e-mail : 
western.city@westerners.cz ,  
http://wcc.westerners.cz/  
Westernové městečko Beaver 
City,  
č. p. 234, 592 53 Strážek,  
Czech Republic 
www.general-store.cz 
 
Na všech akcích pořádaných v 
Beaver City je požadován dobový 
oděv 
z let 1850 až 1890 s výjimkou 
členů WI-CZ o. s., u kterých je 
samozřejmostí dobové oblečení 
dle jejich zaměření. Nerušte nám 
prosím pobyt v Beaver City 
pohybem osob nevhodně 
oblečených! 
Děkujeme  
Western City Corral WI-CZ o. s. 
 

Beaver City 1873 
 
22. až 24. března 
V. Skotské skotačení  
v Beaver City 

Soutěže v tradičních i netradičních 
skotských disciplínách. 
Večer s výukou tanců a soutěži o 
nejkrásnější skotské lýtko s 
výbornou muzikou 
 
11. až 14. dubna 
„Zlatý šíp B. C.“ 

Jarní akční soutěž v lukostřelbě 
Hole a tradiční luky v klasických 
terčových disciplínách. Překvapeni 
samozřejmosti. 
 
26. dubna až 28. dubna 
Jarní cena v ovládání biče, lasa, 
hodu nožem, tomahavkem a 
lukostřelba 

pořádáme ve spolupráci  
s W-clubem Praha 
Otevřena soutěž také pro 
všechny trappery, indiány …. 
6. Setkání přátel divočiny 

Akce pro westmany, trappery a 
trampy. 
Mnoho soutěži pořádáme ve 
spolupráci s Trappers´Corralem WI-
CZ, o. s. 
 
17. až 19. května 
TRAIDING 

Chcete nabídnout k prodeji, 
výměnnému obchodu či jen 
prezentovat své výrobky? 
Nutně potřebujete sehnat 
nesehnatelné? Tak tento víkend je 
určen pravě pro Vás!!! 
 
24. až 26. května 
Beaver Trail 

Akce pro koně, jezdce …  
 
7. až 9. června 
20. Mistrovství České republiky v 
ovládání biče a lasa 
12. Mistrovství České republiky ve 
westernovém žonglování 
Cena W-clubu v hodu nožem a 
tomahawkem 

Pořádané ve spolupráci s  
W-clubem Praha 
„O zlatinku Beaver City“ 

19.ročnik soutěže v rýžování zlata 
ve spolupráci s Klubem 
Moravskoslezských zlatokopů 
 
8. června 
„Nůž B. C.“ 

8.ročnik prodejní výstavy nožů a 
ostatních chladných zbrani 
 
14. až 16. června 
11. Dance víkend  
v Beaver City 
(Line Dance, Square Dance a 
Round Dance) 

Den plny tanců a soutěži pro 

mailto:vklauber@tiscali.cz
mailto:moupor@quick.cz
mailto:balazstanislav@gmail.com
mailto:balazstanislav@gmail.co
mailto:bombajs@cacwa.cz
mailto:moupor@quick.cz
mailto:western.city@westerners.cz
http://wcc.westerners.cz/
http://www.general-store.cz/
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všechny, kteří se chtějí dobře bavit 
společně se skvělými callery 
Pyrem, Čarou, V. Andrýsem a 
dalšími 
 
20. července až 4. srpna 
Beaver City v roce 1873 
24. stylové setkání všech 
westerners v Beaver City. 
Historicky oděv je nutnou 

podmínkou vstupu do města 
Beaver City. 
Ubytování vlastni, občerstveni 
zajištěno. 
Pro velmi nouzové případy je 
otevřena i půjčovna oděvů. 
V rámci tohoto čtrnáctidenního 
setkání vás čeká spousta 
zajímavých soutěži a workshopů. 
 
26. až 28. července 
Rendezvous WI-CZ, o. s. 

Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba 
z luku, Dostih na ¼ B. C. míle a jiná 
překvapení. 
Ve večerních sobotních hodinách 
Bál WI-CZ, o. s.  
s bohatou tombolou!!! 
 
30. července 
 „O nejlepšího střelce Beaver 
City“ 

střelecká soutěž na střelnici ve 
Velké Bíteši  
Dlouhé, krátké i nejkratší zbraně-
křesadlové, perkusní i nábojové. 
 
19. srpna (bude upřesněno) 
Odjezd jezdce Pony Expressu 

směrem východním s listovními 
zásilkami podanými nejpozději do 
půlnoci před odjezdem na poštovní 
úřadovně  
v Beaver City 
 
5. až 8. září 
„Zlatý šíp B. C.“ 

7.ročnik lovecké podzimní akční 
soutěže lukostřelecké 
Hole i tradiční luky 
Motto závodu: 
Co si ulovíte, to si sníte! Kdo si 
neuloví, hladoví a vegetarián je 
špatný střelec. 
 
27. až 29. září 
„Pohár Jendy Červotoče“ 

Zlatokopecká soutěž pouze na 
tradičních pánvích 
Mnoho zlatokopeckých disciplin a 
krásných cen 
 
11. až 13. října 
Výroba vzduchem létajících 
předmětů 

Podzimní oblohou budou 
proplouvat Vámi vlastnoručně 

vyrobené předměty 
 
2. listopadu 
Halloween v Beaver City 

Jedině strašidelný převlek tě 
ochrání v předvečer svátku všech 
svatých. 
V dopoledních a odpoledních 
hodinách se koná Valná hromada 
Western City Corralu  
WI-CZ o. s. 

 
15. až 17. listopadu 
Setkání westernových městeček 

tentokrát zveme všechny  
do BEAVER CITY 

Velkolepé soutěžní klání zástupců 
westernových městeček o putovní 
pohár westernových dovednosti.  
Po letošní soutěži kdo přivita opět 
soutěžící? Opět rozhodne los! 
Přijďte a uvidíte! 
 
23. listopadu 
Thanksgiving Day 

Slavnostní večerní akce pouze pro 
členy Western City Corralu a jimi 
pozvané hosty s osobni pozvánkou 
Vybrané delikatesy na stolech po 
cely večer. Třeba přijdou tentokrát 
i indiáni 
 

27. až 31. prosince 
Pohoda 

Společné oslavy vánočních 
svátků,  
Silvestra a Nového roku 
Prostě relaxace!!! 

 

 
Kontakt – info: Pony Express 
Corral WI-CZ, o.s. 
Sídlo: Muzeum Městyse Suchdol 
nad Odrou 
Komenská ulice 230,  
74201 Suchdol nad Odrou; 
Sheriff: Michalička Václav,  
Leoše Janáčka 1011,  
410 02 Lovosice 
Tel.: +420 721 467 404 
E-mail: mvaclav@seznam.cz 
E-mail: 
pony.express@westerners.cz 

 
17. – 26. srpen 2013  
Jízda Evropského a 
Československého Pony 
Expressu.  

Rozpis jízdy uveden samostatně.  
 

 

http://mce_host/textpattern/mvaclav@seznam.cz
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Historie Westernu 
v datech! 

 
Březen: 

 9. březen 1916  -  Pancho 

Villa přepadl U.S. území.   

 15. březen 1895  -  Bone 

Mizell, slavný kovboj z 

Floridy, předstoupil před 

soudce za provádění změn 

při cejchování dobytka.  

 18. březen 1882 - Umírá 

Morgan Earp.  

 19. březen 1848 -  se 

v Monmouthu narodil 

pozdější slavný sheriff  

Wyatt Earp,  

 20. březen 1868  - Jesse 

James a jeho banda přepadli 

banku v Russelville 

Kentucky a ukradli 

$14,000. při první 

organizované bankovní 

loupeži.  

  21. březen 1886 - byl 

poprvé zatčen náčelník 

Apačů Geronimo. 

 26 březen 1804 -  Kongres 

nařídil přepravu Indiánů na 

východ od Mississippi 

River do Louisiany.  

 26 březen 1832  -  Slavný 

západní umělec - malíř, 

George Catlin začíná svoji 

plavbu na Missouri River na 

palubě parníku Americké 

kožešinové společnosti 

Yellowstone.     

 26. březen 1862 -  se 

odehrála bitva na La 

Glorieta Pass v New Mexico 

Territory u (Apache 

Canyon, Pigeon's Ranch)  

 30. březen 1889 -  Butch 

Cassidy a McCartyho bratři 

přepadli První Národní 

Banku v Denveru, kde 

ukradli 20.000 dollarů.  

 
Duben:    

 2. duben 1860 - ze St. 

Joseph, Missouri do 

Sacramento v Californii 

bylo zahájeno kurýrní 

spojení Pony Expressu. 

Čtyři sta koní, zvláště 

vybraných kvůli rychlosti a 

vytrvalosti, bylo střídavě 

používáno vždy po dobu 10 

dnů (12-16 dnů v zimě), na 

3.210 kilometrů cesty.  

Každý jezdec tak musel ujet 

šedesát mil (100 km) za šest 

hodin a měl nato šest 

různých koní. (Xenia Daily 

Gazette. )  

 2 .duben 1882 -  Jesse James 

byl zastřelen v  St Joseph v 

Missouri svým bratrancem  

a členem jeho gangu, 

Robertem Fordem 

 4. duben 1889 -  Vynálezce 

a výrobce zbraní Eliphalet 

Remington, zemřel.  

 4.duben 1933  - Manželka 

generála Custera, Elizabeth 

Bacon Custer zemřela a byla 

pochovaná vedle něho ve 

West Point. 

 8. duben  1842 -   Elizabeth 

Clift Bacon (pozdější žena 

George A. Custera) se 

narodila v Monroe, 

Mississippi  

 12. duben 1916 -  Američtí 

kavaleristé a tlupy 

Mexických banditů se střetli 

u Parrelu v Mexiku.   

 14. duben 1860 -  první jízda 

Pony Expressu byla do San 

Franciska  ze St. Joseph, 

Missouri.   

 14. duben 1865 – byl 

spáchán atentát na prezidenta 

USA A. Lincolna ve Fordově 

divadle. Ve 22. hodin jeden z 

herců, který byl fanatickým 

přívržencem Jihu, vtrhl do 

lóže a z těsné blízkosti 

prezidenta střelil dvakrát 

zezadu do hlavy. Ve zmatku, 

který nastal, potom 

atentátník, herec John Wilkes 

Booth, utekl. Až za dvanáct 

dní ho vojáci chytili a 

zastřelili. 

 15. duben  1865 – Prezident 

Abraham Lincoln zemřel 

7:22 ráno. Kulka, kterou 

Booth vystřelil, zasáhla 

prezidenta za levé ucho. 

 15. duben 1871  -  'Wild Bill' 

Hickok nastoupil jako 

Marshal  města Abilene, 

Kansas. 

 24. duben 1851 - se narodil 

jeho bratr Morgan Earp.  

 28.duben 1856 -  Indiánský 

kmen Yokut v Californii 

zahájil útok ze svého území 

se skupinou 100 podivných 

indiánských bojovníků.   

 29. duben 1856 - kmen  

Yokut začal druhý útok 

zvláštních 'Ženských 

Rangers,' bandy 

civilizovaných indiánských 

bojovníků na Four Creeks, 

California.    

 
Květen: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zmatek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Wilkes_Booth
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Wilkes_Booth


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. květen 1852 -  se narodila 

Calamity [Martha] Jane 

[Burke] dobrodružka z 

pohraničí/ bojovnice proti 

Indiánům/.  

 1. květen 1841  -  První 

vystěhovalecký vůz odjíždí 

z nezávislého Missouri do 

Californie.  

 1. květen 1883 -  Buffalo 

Bill (William F. Cody) 

sestavil svůj první Wild 

West Show.  

 4. květen 1893 -  Cowboy 

Bob Pickett vymyslel 

buldoging.  

 6. květen 1856 -  US 

vojenské Armádní skupiny z 

Fort Tejon a Fort Miller 

vyjeli na cestu, aby 

ochránily Keyesville 

 6. květen 1877 - Náčelník 

Crazy Horse se vzdal US 

Army oddílu v Nebrasce.   

 7. květen 1763  -  Indiánský 

náčelník Pontiac začíná svůj 

útok na britskou pevnost v 

dnešním Detroitu, 

Michigan.   

 7. květen 1877 -  Náčelník 

Sitting Bull - Sedící býk -  

přešel se svým kmenem do 

Kanady kvůli  Little Big 

Hornu.   

 8. května 1973 -  Militantní 

Američtí Indiáni, kteří 

obsadili samotu ve 

Wounded Knee se na konci 

týdne vzdali.  

 14. května 1987 - Revolver 

zn. Colt  (Peacemaker) z  r. 

1873 byl prodán za 242, 000 

dollarů.  

 17. květen 1871 -  

Indiánobijec generál 

Sherman utekl do polní 

nemocnice před střetem s 

Comanches.  

 17.květen 1876 -  7.  US 

kavalerie pod vedením 

Custera vyjíždí z Fort 

Lincolnu.  

 17. květen 1883 -  První 

Wild West Show Buffalo 

Billa Codyho,  měla  

premiéru ve státě Omaha.   

 22. květen 1867 -  Jamesův 

Gang přepadl banku v 

Richmondu Missouri, kde 

ukradli $ 4.000 a zabili 3 

muže.  

 22. květen 1843 -  První 

vozy se vydávají na cestu na 

Západ,   tisíce lidí  vyjíždějí 

ze státu Missouri do 

Oregonu.  

 22. květen 1868 -  "Great 

Train Robbery" (Velká 

vlaková loupež) ,  sedm 

členů z gangu Reno (bratrů), 

ukradlo $98,000 v hotovosti 

z vlakového sejfu v Indianě.   

 23. květen 1868 - Kit 

Carson, slavný zálesák a 

hraničář, zemřel.  

 27.květen 1837 - se narodil 

James Butler "Wild Bill" 

Hickok, v Troy Grove, IL.    

 
Červen. 

 1 .června 1885 - se Frank 

Butler a Annie Oakley 

setkali s Buffalo Billem. 

S ním, a Wild West Show 

pak byli 17 let.  

 2. červen 1871 -  V bance 

Obocock v Corydonu v Iowě 

ukradl Jesse James a jeho 

banda psanců. $15,000 v 

hotovosti    

 3. červen 1871 - druhý den 

se zjistilo, že to bylo 

$45,000.  

 3. červen 1861 -  Pony 

Express přijel do San 

Franciska po souši s dopisy z 

New Yorku.   

 4. červen 2005 - Bylo na 

ranči Rolftown 

v Hrušovanech pod Brnem 

otevřeno Muzeum Buffalo 

Billa, první v Evropě. 

 5. červen 1856 -  

Americké armádní 

jednotky ve Four Creeks 

se vrátily a úředně  

zakončily válku na řece 

Tule.  

 5. červen 1878 -  Narodil 

se Francisco "Pancho" 

Villa, který se později stal 

vůdcem Mexické revoluce.   

 5. červen 1880 - Myra 

Maybelle Shirley (Belle 

Starr) si vzala za Sama 

Starra,ale už byla vdaná za 

Bruce Youngera. 

 7. červen 1860 - Vyšel 

první americký "šestákový 

román" a jmenoval se : 

"Malaesk, Indiánská žena 

bílého lovce,"  

 8. červen 1874 - Zemřel 

náčelník Apačů Cochise.   

 13. červen 1979 -  Siouxští  

Indiáni dostali 105 milionů 

dolarů jako náhradu za 

obsazení Black Hills v r. 

1877 

 15. červen 1806 -  Poručík 

Zebulon Pike zahájil svou 

Western expedici z Fort 

Belle Fountaine.   

 15. červen 1860 -  První 

bělošská osada v Idaho 

byla pojmenovaná na 

Franklin. 

 17. červen 1876 -  Crazy 

Horse porazil Generála 

Crooka.  

 25. červen 1876 -  

Indiánský náčelník Crazy 

Horse  porazil gen. 

Custera  bitvě na Little Big 

Hornu v Montaně.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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, http://xpc.westerners.cz 

Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice, Tel.: mobil 721 467 404, e-mail: pony.express@westerners.cz ,  

Sheriff Trappers´Corralu: Eva Veselá, http://tc.westernes.cz  

Žloukovice 60, 267 05 pošta Nižbor, Tel.: mobil: 777 583 864, e-mail: trappers@westerners.cz  

Sheriff Western City Corralu: Alena (Alík) Adamíková, http://wcc.westerners.cz 

Beaver City č. p. 234, 592 53 Strážek, Tel.: mobil 604672642, e-mail: western.city@westerners.cz,  

Sheriff Rodeo Corralu: Marina Hampejsová, http://rc.westerners.cz     

Tel.: mobil: 723 416 254, Sídlo RC: Čestice 181, PSČ 387 19, e-mail: rodeo@westerners.cz ,  

Sheriff Bullet Corralu: Miroslav „Hurikán“ Oupor,  http://bc.westerners.cz   

Jana Štursy 31, 370 10 České Budějovice, Tel.: mobil 603 443 830, 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: Pavel (Dr. Parafín) Mrázek  

Dlouhá 132, 411 55 Terezín, Tel.: mobil 605585928, e-mail: strel.kom@westerners.cz  

Revizní komise WI-CZ:  

Předseda  - Michal Struk; Tel.: mobil: 607 759 207; cobraTom@seznam.cz;  rev.kom@westerners.cz  

Členové RK:  Lubomír "Luki" Lukeš; Tel.: mobil: 606 910 151; e- mail: luki@ibox.cz ; 

  Jan Veselý; Tel.: mobil: 728 175 263, e-mail: jan.april2@seznam.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. května 2013 

Vyjde do 15. června 2013 

Uzávěrka následného čísla: 15. 8. 2013, vyjde do 15. 9. 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  

 
STRUK Michal – XPC: absolvoval 

úspěšně 22 ročníků jízdy Pony 

Expressu, aktivní v nových nápadech 

propagace jízdy XPC, předseda 

Revizní komise XPC. 

 

KYNCL Jaroslav – XPC: absolvoval 

12 ročníků jízdy Pony Expressu, 

nejrychlejší časy na České západní 

větvi, aktivní pomoc všem jezdcům a 

greenhornům při jízdách i mimo ně, 

akce na ranchi, propagace XPC. 

 

OUPOR Miroslav „Hurikan“ - BC: 
zakládající člen Bullet Corralu, 

současný i dřívější sheriff, jeden 

z hlavních pořadatelů Mistrovství ČR 

ve westernovém střílení z perkusních 

a křesadlových zbraní a Velké ceny 

WI-CZ, člen Střelecké komise WI-

CZ, aktivní podíl na činnosti Bullet 

Corralu a na jeho soudržnosti. 
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