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Historie zápalek

byl jsem na Rendezvous WI-CZ v Beaver
City. Příjemné počasí, klídek, pohoda,
nebylo vyprodáno, ale sešli se opět prima
lidičky a bylo o nás dobře postaráno.
Samozřejmě, že proběhly všechny soutěže,
včetně oblíbeného Dostihu na ¼ Beaver City
míle. Velmi kvalitně obsazený dostih vyhrál
již počtvrté za sebou Mirek Fencl s koněm

Kalendář akcí WI-CZ a jeho Corralů
Nový Adresář Rady WI-CZ
Inzerce a foto General Store na BC

5
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Benny Boy. Ve finále porazil dvojici Roman
Fojtík, Marcela Petrášová. Překvapení se
tedy nekonalo. Je potřeba potrénovat a za
rok to Mirkovi nandat. Už by to chtělo
změnu. Mirek už ty krásné sošky nemá kam
dávat.

provolána sláva a i poražení přišli
s gratulací. Pamatuji daleko drsnější
Rendezvous, ještě za účasti Indiánů a
divokých
jezdců
Pony
Expressu
z moravských plání a také trapeři
pořádně zkrotli. Došlo i na zranění při
adrenalinové
hře
shinny
(nezapomenutelná klání Trapeři versus
Indiáni) nebo po nadměrné konzumaci
ohnivé vody, případně flipu nebo
„jedouše“. Jóóó, kde jsou ty krásné
časy?

Zleva vítěz Mirek Fencl, sheriff Western City
Corralu Alík Adamíková a president WI-CZ
Milan Mach
A co další soutěže? Střílelo se z luku,
házelo nožem a sekerou, rýžovalo se zlato.
A kdo vyhrál? Nejblíže ke středovému bodu
se z luku trefil Zbyněk „Tandem“ Skořepa,
sheriff Trapper´s Corralu, (viz obr.)

sekerou se nejlépe oháněl Bohumil „Bob“
Klepáč, Apač z Beaver City, nůž skoro vždy
zabodl do správného místa trapper Zdeněk
„Sido“ Janoch a největším boháčem se stal,
Ivo „Zvíře“ Štěnička zástupce Stone Townu.
Prostě to umí a vítězí! Rendezvous opět
vrcholilo v sobotu večer na Country bále
s netradiční „jihoamerickou“ kapelou a
slavnostním předávaní cen vítězům. Byla jim

Pamětní deska k 30 výročí ČS XPC
v Mníšku pod Brdy
Byl jsem se podívat na 31. jízdu
Československého Pony Expressu ve
Stříbrné Lhotě. V tomto pro Pony
Express klíčovém místě (setkávají se
tady tři větve), odhaloval nestor Pony
Expressu Jindřich Bílek pamětní desku
k třicátému
výročí
založení
Československého Pony Expressu. U
tohoto slavnostního aktu nemohli chybět
současní předáci všech tří větví, sheriff
Pony Expressu a v neposlední řadě,
zasloužili jezdci.

Jindra Bílek a starosta Mníšku p. Brdy
Úderem šestnácté hodiny, za pomoci

starosty Mníšku pod Brdy, byla deska
odhalena. V PREXu uvidíte pár fotografií
a určitě poznáte známé tváře, jak se
slavnostně tváří.
Na samotnou jízdu Pony Expressu to
ovšem nemělo žádný vliv. Jezdci přijeli,
předali poštu, pošťáci zkontrolovali,
předali dalším, čekajícím jezdcům a na
místě zůstal jen zvířený prach od
koňských kopyt. Prostě, pošta musí dojet
včas, i kdyby hořela Arizona, jak se zpívá
v hymně jezdců Pony Expressu. A ještě
něco! V sobotu 3. října se koná v Beaver
City hromadná rozprava všech větví Pony
Expressu, a to je také mimořádná událost.
Zvadlo najdete na webu Pony Expressu.
Do finále spěje, a to tak, že rychle, boj o
korunu Mistra České republiky v rodeu.
Poprvé v historii se Mistrem může stát
žena!!! A to by byla tedy bomba!!!
Kovbojové jsou letos nějak unavení,
nesoustředění a stejně jsou na tom
nejspíš i jejich koně. Ještě, že Mirek Fencl
v Poháru
WI-CZ
v rychlostních
disciplínách drží vítězný prapor pevně
v rukou. Ale přátelé, Mirek také na
všechno nestačí. Je to jen člověk a Benny
Boy už má právo na lepší zacházení.
V půlce září budeme moudřejší. Sledujte
webové stránky www.ceskerodeo.cz .
Užijte si barevný podzim, babí léto a
předvánoční shon.
Tak ať se daří a mějte se fajn,

Milan Mach
President WI-CZ

Jako každoročně jsme absolvovali
týden letního Beaver City (letos r. 1875)
včetně víkendu WI-CZ. Je to víkend plný
soutěží a zábavy. Účast byla letos velmi
slušná. Již dopoledne byla soutěž v rýžování
zlata na čas.

Po obědě se jel závod na čtvrt míle.

Odpoledne byla soutěž v hodu nožem i
tomahawkem a pak byla velmi oblíbená
lukostřelba před plnými tribunami.

Večer přijela mexická kapela, proběhlo
vyhlášení a ocenění vítězů. Moc příjemný
víkend. V neděli dost lidí odjelo, ale my jsme
si uspořádali ještě další lukozávody do naší
celoroční soutěže. V pondělí jsme jeli na

návštěvu do westernového městečka v
Boskovicích. V úterý dopoledne byla malá
výuka jak se odlévali kule.

Odpoledne se jelo na nedalekou střelnici,
kde jsme soutěžili ve střelbě.

Ve středu byla pro zájemce výuka vyšívání
korálky a ursoními ostny - quillování.

Ve čtvrtek jsme se jeli podívat k sousedům
na Šikl na představení.
Mimo tyhle aktivity jsme se chodili koupat,
pořádali všelijaké soutěže, hráli hry atd.
Myslím, že to byl dobře strávený čas, již se
těším na další akce 

Tandem

Zlatý šíp Beaver City – podzim 2015

Víkend 2 - 4. 9. 2015 jsme se zúčastnili
tradičního, každoročního Zlatého šípu na
Beaver City.
Tato krásná podzimní akce je vždy ve
znamení lovu (lovecká) to znamená, že se
střílí na zvířátka. Letos se zúčastnilo skoro
čtyřicet střelců a střelkyň. Střílelo se na 24 ks
zvěře, vždy 4 šípy, první zasažený šíp platí
za 50 bodů a zbylé 3 šípy za 10 b. Startovní
pole se dělilo na kategorie holý a tradiční
luk. Celkový vítězové Jindra Zobl a Sporťák
vyhráli Zlatý šíp a krásný nůž (Damašek).
V sobotu v podvečer se ještě tradičně střílela
soutěž "ulov si svoji večeři"  Což je střelba
na salámy a různé uzeniny. Každý má nárok
na jednu cenu.

V neděli ještě pořadatelé vyhlásili soutěž v
trojboji (hod na cíl oštěpem, sekerou,
nožem). A na závěr se střílelo na "malovaný
terč" - každý na jeden šíp a kdo je nejblíže
určenému bodu na terči vyhrává a maluje
terč na příští ročník . Tuto soutěž vyhrál
zas Jindra Zobl

- gratulujeme a jsme zvědaví jaký krásný
terč do příští "lovecké" namaluje . Chtěl
bych poděkovat Beaver City za super
víkend a Carlosovi za zorganizování a
ocenění této pěkné soutěže. Těším se na
další ročník.

Tandem

Zápalky

John Walker byl chemik ze Stocktonon-Tees v Anglii. V roce 1826 zcela
náhodně vynalezl zápalku. Pracoval ve
své laboratoři a míchal dřívkem
chemickou směs potaše a antimonu.
Pak škrtl klacíkem o kamennou
podlahu, aby se zbavil hrudky, která se
utvořila na jeho konci. Z ničeho nic
vyšlehl
plamen.
Walker
tuto
zajímavost každému ukazoval, ale
patentovat si ji nenechal.
Viděl ji i Samuel Jones a ihned začal
pracovat na komerčním využití této
novinky. A tak už rok po této události
se prodávaly první zápalky. Jejich
hlavičky se skládaly ze směsi
chlorečnanu
draselného,
sirníku
antimonového, gumy a škrobu. Byly
baleny po stovce v jedné krabičce

(původně kartónové, později z tenkých
dřevěných dýh) a jmenovaly se Lucifers.
Jejich užívání bylo tak jednoduché, že
nejen definitivně vytlačily křesadlo, ale
přispěly i k rozšíření kouření. Ale byl tu
problém: zápalky silně zapáchaly a při
zapálení třaskaly jak malý ohňostroj. Z
těchto důvodů musela být krabička
označena varováním, že zápalky škodí
zdraví . . .
A tak v roce 1830 francouzský chemik
Charles Sauria změnil chemické složení
zápalky: objevil se tam bílý fosfor. Pach se
sice odstranil, ale jaksi se "pozapomnělo",
že právě bílý fosfor je smrtelně jedovatý. V
jediné krabičce ho bylo k usmrcení
člověka dostatečné množství. Mnozí to
poznali na svém zdraví, sebevrazi toho
využili dokonale.
Bezpečnostní zápalky vynalezl Švéd
Johan Lundström v roce 1855. Rozhoří
se jen škrtnutím o zvláštní povrch, protože
jedna chemikálie potřebná ke vznícení je
obsažena v hlavičce zápalky, druhá ve
škrtátku. Bezpečnostní zápalky se začaly
vyrábět ještě tentýž rok jak ve Švédsku,
tak v Anglii.
Balení v podobě malé knížky - tedy jakési
kartónové desky přidržující řadu zápalek vymyslel Američan Joshua Pusey v roce
1892 a poprvé se objevilo na trhu v roce
1896.
Dnešní zápalky jsou tvořeny tenkými
dřívky (smrková, osiková, topolová) nebo
kartónovými
(recyklované)
tyčinkami
napuštěnými parafinem a opatřeny tzv.
hlavičkou ze směsi okysličovadla, pojiv a
plniv. Zapalují se škrtnutím hlavičky o
stěnu krabičky, natřenou směsí červeného
(nejedovatého) fosforu, mletého skla, plniv
a lepidla.
Závěr pro nás? Moderní zápalky, ty co se
běžně prodávají, je možné považovat za
stylově dobové u éry „Divokého západu“.
Zápalky jako takové je možné akceptovat
s jistými výhradami i u éry „dobívání
západu“,
čili
u
Mountain
Manů.
Nepřijatelné jsou pro „starou dobu“.
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KALENDÁŘ AKCI WI-CZ
A JEHO CORRALŮ

Změna programu
vyhrazena!!!

Rok 2015!
Akce Rodeo Corralu:
Termíny rodeí 2015

Akce WI-CZ:
Kontakt – info:
President WI-CZ: Milan Mach
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, Tel.:
mobil 606459153,
e-mail: wi@westerners.cz,
http://www.westerners.cz

Již všechny
v tomto roce
proběhli!

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

Akce
Trappers´ Corralu:
Info – kontakt:
Sheriff Zbyněk „Tandem“ Skořepa,
Španielova 1268/3, 160 00 Praha 6 - Řepy,
Tel.: mobil: 731 477 065
e-mail: trappers@westerners.cz

Rodeo 2015

Akce Trappers´Corralu se letos, rok
2015 často spojují s akcemi WCC
/proto informace viz akce WCC.
Jedná se zejména o:
19. 09. 2015 Hoslovice
o FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR
V RODEU
o FINÁLE O POHÁR WI-CZ
V RYCHLOSTNÍCH
DISCIPLÍNÁCH
o SERIÁL O JUNIORSKÝ POHÁR
DYKA KRCHOVA



7. 11. Halloween na BC

18. září 2015
Brigáda TC na Fort Beaveru
Beaver City – Strážek

Nejbližší akcí je
Cowpackův bál a
Shromáždění WICZ v únoru 2016!

Skladba disciplin na daná rodea
bude upřesněna v propozicích.
Během sezony změna termínu
vyhrazena!!!
Tréninky s trenéry, dobytkem
a pod.
Zatím v jednání!

7. listopadu 2015
Valná hromada TC
Beaver City – Strážek.

373 41, tel:603 443 830
e-mail : moupor@quick.cz

13. – 15. listopadu 2015
Setkání westernových městeček.
Beaver City - Strážek

Western City Corral WI-CZ
o. s.

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

Akce Bullet Corralu:
Kontakt – info:
Miroslav Oupor,
Jana Štursy 31,
České Budějovice, 370 10,
tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz

10. října 2015
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

5. prosince 2015
Střelba na krocana (BC + ASK
Stará Boleslav 8 Iowa cawalry )
střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních,
křesadlových a nábojových zbraní
do roku 1899.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Miroslav Oupor
Hosín 163, Hluboká nad Vltavou,

Akce
Western City Corralu:
Kontakt:
Western City Corral WI-CZ
p. 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

25. až 27. září 2015
„Pohár Jendy Červotoče“
Zlatokopecká soutěž pouze na
tradičních pánvích
Mnoho zlatokopeckých disciplin a
krásných cen

9. až 11. října2015
Dřevorubecké závody
Práce s pilou či sekerou prověří vaši
zdatnost v neobyčejných
disciplínách.
Překvapeni pro všechny opět
samozřejmosti.

13. až 15. listopadu 2015
Setkání westernových městeček
Pro tento rok los padl na nás!
Těšíme se na Vás v Beaver City

7. listopadu 2015
Halloween v Beaver City
Jedině strašidelný převlek tě
ochrání v předvečer svátku všech
svatých....

Kontakt – info: Pony Express
Corral WI-CZ, p.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

28. listopadu 2015
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 2015
Pohoda
Společné oslavy vánočních svátků,
Silvestra a Nového roku.
Prostě relax!!!

31. JÍZDA
ČESKOSLOVENSKÉHO
PONY EXPRESSU a EPEA
2015

Akce úspěšně proběhla!
Další příští rok!

RADA WESTERNERS INTERNATIONAL CZ Z. s.
Sídlo: Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5.
IČ: 000501379, Bankovní kontakt Poštovní spořitelna Praha, č. ú.: 151486749/0300
President WI-CZ: Milan Mach
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, Tel.: mobil 606459153, e-mail: wi@westerners.cz, http://www.westerners.cz
Vicepresident WI-CZ: Eva Veselá
Žloukovice 60, 267 05 pošta Nižbor, Tel.: mobil: 777 583 864, 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: Zbyněk „Tandem“ Skořepa, http://tc.westernes.cz
Španielova 1268/3, 160 00 Praha 6 - Řepy, Tel.: mobil: 731 477 065, e-mail: trappers@westerners.cz

Sheriff 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: Martina Hampejsová, http://rc.westerners.cz
Tel.: mobil: 723 416 254, Sídlo RC: Čestice 181, PSČ 387 19, e-mail: sheriff@ceskerodeo.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: stávající sheriff Bullet Corralu.
Šéfredaktor Prerie Expressu: Josef „Joe“ Moravec, Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,
Tel.: mobil: 606 366 529, e-mail: moravec.vn@gmail.com
Revizní komise WI-CZ:
Předseda - Michal Struk; Tel.: mobil: 607 759 207; strukmichal@seznam.cz; rev.kom@westerners.cz
Členové RK:

Václav „Icek“ Čáp; Tel.: mobil: 606 636 146; e- mail: icek@seznam.cz ;
Jan Veselý; Tel.: mobil: 728 175 263, e-mail: jan.april2@seznam.cz

Nejstarší western shop v ČR!
Na Zmrzlíku 7
170 00 Praha 7 – Zadní Kopanina
e-mail: pinto@mbox.cz
Tel.: 224 810 634, fax: 238 843 142
Sleva pro členy WI-CZ!

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 NOVÉ
webové stránky WI-CZ
www.westerners.cz

Uzávěrka příštího čísla
15. listopadu 2015
Vyjde do 15. prosince 2015
Uzávěrka následného čísla: 15. 2. 2016,
vyjde do 15. 3. 2016

Informační čtvrtletník
Členská publikace zdarma!
Vydává Westerners International – CZ z. s.
Šéfredaktor: Josef „Joe“ Moravec
Nad stanicí 18
162 00 Praha 616
Telefon: Moravec 606 366 529
E-mail: moravec.vn@gmail.com

