LÉTO 2007

Ročník XV. Číslo 3 / 48

PRERIE

ČESKÁ REPUBLIKA

EXPRESS

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ o.s.

V tomto čísle najdete
Československý a Evropský Pony Express

1

Ahoj Westerners, aneb. slovo presidenta WI-CZ 1 – 2
Rada WI-CZ jednala

2

Pozvánka na Velkou cenu WIWI-CZ

2

Bourbon a neb Americká Whiskey
Pozvánka na výstavu Nože 2007
Kalendář akcí WI-CZ a jeho Corralů
Inzerce,
Inzerce, adresář Rady WIWI-CZ

2 -3
3
4–5
6

AHOJ WESTERNERS,

sezóna je v plném proudu, jedna akce střídá druhou a i
ten nejnáročnější člen si zcela určitě přijde na své.
Já bych vám chtěl přiblížit dvě akce, kterých jsem se
osobně zúčastnil. Byly to první letošní rodeové závody I.
a II. divize. Otevření sezóny obstarali 16.6.07
pořadatelé, členové WI-CZ, ze šumavských Hoslovic.
Rodeo v této vesničce u Volyně už je pevnou součástí
kalendáře Rodeo Corralu. Na druhodivizní rodeo se vždy
sjede hodně účastníků a na to první každoročně nejvíce.
Napočítal jsem 45 koní a jezdců, včetně juniorů.
Hned při první disciplíně – Alley se ukázalo, že nejlépe
je připravený hoslovický dobytek. Vyhrál na celé čáře.
Nikomu se nepodařilo prohnat dobytče vytyčenou trasou.
Stejný výsledek byl i v Calf Roping. Pár soutěžících sice
hodilo, ale rychlost dobytčat byla nad síly jezdců a
jejich koní. Soutěžící částečně uspěli v Team Penning i
když se žádné trojici nepodařilo oddělit tři kusy.
Poslední dobytkářskou disciplínu Wrestling ovládl
největší favorit Radek Holub, loňský Mistr ČR v rodeu. A
tak se pravá bitva o body a odměny rozpoutala až
v rychlostkách. Barely vyhrál R.Holub o 36 setin vteřiny
před Silvou Večeřovou, vítězkou Poháru WI-CZ v roce
2006. Třetí místo si překvapivě vybojovala, loni ještě
juniorka, Eliška Haberlová. Také junioři zápolili ze všech
sil. V Pole Bending zajela výbornou jízdu Helena
Kocourková, dvojnásobná držitelka Poháru Dyka Krchova
a vyhrála před K.Šoltysovou a Š. Brymovou. V barelech
ale podlehla o pouhých 11 setin vteřiny výborně jedoucí
Andree Kohoutkové. Třetí byla opět Š.Brymová. All
Around Championem se v Hoslovicích stal zaslouženě
R.Holub.
Týden po této akci, 23.6.07, se konalo tentokrát

Směr a časový rozvrh 23.ročníku jízdy EXP v roce 2007:
datum
Příjezd
Odjezd
Košice
16.8.
Start Slovensko
18:30
Bumbálka
18.8.
5:00
5:10
Zawada
17.8.
Start Polsko
18:00
Zawada
Kateřinky6:30
6:40
Kateřinky-Pilscz 18.8.
Suchdol nad Odrou 18.8.
12:00
12:10
Beaver City
19.8.
3:55
4:05
Jihlava
19.8.
9:30
9:40
Studánky
19.8
Start Čes. již větev
2:30
Stříbrná Lhota 19.8.
23:00
23:45
Sebnitz
20.8. 17:00
17:15
Sebnitz
Berlín
21.8.
16:00
16:10
Haren
24.8. 16:00
CÍL
prvodivizní
rodeo
v Praze-Radotíně.
Zúčastnilo se 36 jezdců se svými koňmi a
také proslulé hoslovické stádo, které
zapůjčil p. Josef Daněk. V Alley se
opakovala situace z minulé soboty. Ani
prvodivizní jezdci nenašli na divoké stádo
recept. Zato v Calf Roping si soutěžící na
dobytku „smlsli“. V dlouho nevídané
bitvě lasařů bodovalo šest jezdců a byly
k vidění nádherné pokusy. Zvítězil Milan
Pata před Jimmy Magurou. Oba pokořili
hranici pěti vteřin! Třetí byl R.Holub,
čtvrtý Václav Horníček, pátá S.Večeřová
a šestý Marek Zábranský. V Team
Penningu se první trojici – Johana
Moutelíková, Martin Vodvářka, Silva
Bartošová – podařilo oddělit dva kusy a to
stačilo na vítězství. Celkem zabodovaly

čtyři trojice a to je určitě dobrá
vizitka českého rodea.
Wrestling jako královská disciplína má
už delší dobu svého krále. Tím je už
od loňska Radek Holub. Také
v Radotíně byl jediný komu se podařilo
tele složit.
Setiny vteřiny rozhodují rychlostní
disciplíny a nejinak tomu bylo
v Radotíně. Barely měly opravdu
prvodivizní úroveň. Zvítězila Jana
Herzánová o 13 setin před R.Holubem
a 28 setin před M.Zábranským. Všech
šest bodovaných jezdců se vešlo do
jedné vteřiny!!!
Mezi juniory bojovaly o prvenství dvě
cowgirl.
V barelech
vyhrála
K.Šoltysová před H.Kocourkovou a
v Pole Bending H.Kocourková před
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K.Šoltysovou. Třetí místo obsadily K. Matějková resp. Š: Brymová. All
Around Championem byl opět R.Holub, suverén začátku sezóny a
obhájce mistrovského titulu.
Průběžně vede I. divizi R.Holub a II. divizi překvapivě, ale zaslouženě
E.Haberlová.
Berte to jako pozvánku na další rodea.
Těším se na setkání na Rendezvous WI-CZ v Beaver City.
Mějte se fajn,

Milan Mach
President WIWI-CZ

Westerners International–
International – CZ o.s.
o.s . – Bullet Corral

PREX – právě vyšlo už druhé letošní číslo vydané Radou WI-CZ,
třetí je připravené, uzávěrka je 30.6.07 a vyjde nejpozději
30.7.07.
Daří se získávat e-mailové adresy členů a PREX distribuovat
elektronicky.
Pony Express Corral - Rada XPC na svém zasedání dne 5.5.07
v Beaver City zvolila jednomyslně novým Sheriffem XPC – Jelenu
Becovou. Kontakt viz. adresář funkcionářů WI-CZ.
Rada si je vědoma možného střetu zájmů, protože Jelena
Becová je zároveň strážce pokladu WI-CZ. Budeme se snažit
tento stav vyřešit, jakmile se naskytne vhodný kandidát na
nového strážce pokladu WI-CZ.

&

Úkol - Rada WI-CZ předloží do konce září nové znění stanov XPC.
Na znění bude pracovat komise ve složení: Mach,Moravec a
Binhack.

zve všechny westernové střelce

Střelecká komise – Mrázek informoval o uskutečněném školení
střeleckých rozhodčích dne 16.5.07 v Lišově.

SSK Lišov & ASK St.Boleslav 8th Iowa Cavalry
na

MEMORIÁL
FRANTIŠKA BŮČKA SKALICKÉHO
&

VELKOU CENU WI-CZ
a zároveň na

Příští jednání Rady WI-CZ se koná dne 4. září 2007 od 18,00
hodin na Veleslavíně.

Bourbon – Profily značek

3. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE WESTERNOVÉM STŘÍLENÍ
Z PERKUSNÍCH A KŘESADLOVÝCH ZBRANÍ

Kdy: 2 3 . 8 . – 2 6 . 8 . 2 0 0 7
Kde: VOJENSKÝ PROSTOR BOLETICE
U ČESKÉHO KRUMLOVA
Program:
Dotazy: Miroslav Oupor tel.: +420 603 443 830;
Pavel „Doktor“ Mrázek tel.: +420 605 585 928;
Václav „Padavče“ Klauber tel.: +420 723 462 539
Přihlášky možno získat u kontaktních osob nebo na internetu
na stránkách www.ssklisov.com , www.westerners.cz .

Každá značka bourbonu má své typické vlastnosti, které jsou dány
dobou zrání, obsahem alkoholu a samozřejmě chuť'ovou složkou nápoje.
Některé druhy voní výrazně po kukuřici nebo pšenici, jiné zase po
vanilce. Zvlášť' starý bourbon může mít větší "grády".

BLANTON'S
Střílí se podle národních pravidel WI-CZ !

RADA WI-CZ JEDNALA....

Blanton's je znám jako kentucký "single barrel bourbon". To znamená, že
se každá jeho láhev plní z jediného sudu a nikdy se nemísí s destilátem
jiného stáří. Různé láhve s vinětou Blanton's tedy obsahují různě starý
bourbon. Záleží jen na mistru destilérovi, který sud označí za zralý ke
stáčení. Jednotlivé sudy dozrávají v různou dobu - proto také na vinětě
není uvedeno stáří nápoje.
Bourbon značky Blanton's má neuvěřitelně bohatý buket, v němž je
sladkost vzácně vyvážena s alkoholickou složkou. Mimořádný charakter
destilátu je korunován luxusním obalem.

WILD TURKEY

Dne 12.6.2007 se konala v Praze v klubovně Rada WI-CZ:
Program jednání:
Finance – zatím se nepodařilo udělat přístup j účtu pro
J.Becovou. President zařídí co nejdříve.
Zůstatek na účtu k datu: 21 618,- Kč
INTERNET – P.Bryner předložil návrh na změny ve Směrnici pro
správu internetu, bude schváleno na příští radě 4.9.07
Do 31.7.07 bude připraven přesun stránek na nový server včetně
výpovědi pro server 4you.
Bylo dohodnuto zrušení těchto e-mailů: president@westerners.cz,
secretary@westerners.cz (dočasně) a prex@westerners.cz.
Pro BC budou zřízeny nové mailové schránky.
Úkol pro Repa WI-CZ - zajistit v USA přihlášku do WI pro nový BC
corral

Divoký krocan je důstojně vyhlížející pták s krásným peřím a známému
bourbonu propůjčil své jméno před pouhými padesáti lety. Pan Thomas
McCarthy senior, tehdejší ředitel firmy Austin Nichols Company, která
od roku 1855 obchodovala s potravinářským zbožím, se s dalšími
obchodníky rok co rok účastnil honu na krocany. Na lov si pokaždé bral
svou vlastní značku bourbonu, čímž významně přispěl k ochraně volně
žijící zvěře: lovci si spíše přihýbali, než stříleli. McCarthyho destilát pak
dostal jméno Wild Turkey - Divoký krocan.
V palírně na Wild Turkey Hillu se tento bourbon vyráběl, stáčel a
nechával zrát už po řadu generací, dávno předtím, než dostal své
jméno. A vyrábí se zde dodnes: zraje osm let a obsahuje 50,5%
alkoholu.

KENTUCKY GENTLEMAN
Kentucké město Bardstown je ztělesněním romantiky a americké
legendy. Právě zde se nachází historické sídlo zvěčněné Stephenem
Fosterem v baladě "My Old Kentucky Home", jež se stala kentuckou
hymnou. V Bardstownu nalezneme i nejstarší dochovanou dostavníkovou
stanici v USA, Old Talbott Tavern.
Bardstown je navíc domovem Barton's Distillery, v níž se vyrábí
Kentucky Gentleman Bourbon Whiskey. Má nefalšovaného amerického
ducha i jemný buket a charakter nefalšovaného bourbonu. Na
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americkém trhu se řadí k dvacítce nejžádanějších
bourbonů. Je oblíbený zejména v jižanských
státech - na Floridě, v Alabamě a ve Virginii.

VERY OLD BARTON
Palírna Barton's Distillery se nachází v Bardstownu,
nedaleko historické lokality "My Old Kentucky
Home". Její jedinečný výrobek, bourbon Very Old
Barton, těží z dědictví, s nímž se v tomto kraji
setkáváme na každém kroku -- dědictví počátku 19.
století, kdy se zde lidé živili kováním koní, tkaním,
předením a pálením whiskey.
Very Old Barton patří k nejžádanějším značkám v
Kentucky a Tennessee, kde je spotřeba bourbonu
tradičně největší. Ušlechtilý destilát s vynikající
chutí a dlouhou tradicí si odedávna nachází hojné
příznivce mezi skutečnými znalci.

JACK DANIEL'S
Příběh tennesseeské whiskey Jack Daniel's se začal
odvíjet roku 1866, kdy dvacetiletý mladík Jack
Daniel založil vlastní palírnu -- nejstarší v Americe,
která funguje do dnešních dnů. Své destiláty
vyráběl z nejlepšího zrna a nechával je zrát ve
velkých sudech naplněných dřevěným uhlím z
javoru, které je zjemňovalo. Whiskey pak stárla v
nevytápěných skladištích a díky povětrnostním
vlivům získávala svou sytou barvu a typickou chuť'.
Dnes se Jack Daniel's Tennessee Whiskey vyrábí
stále stejným postupem na stejném místě, v malém
tennesseeském městečku Lynchburg, a patří v
celosvětovém měřítku k nejoblíbenějším značkám
alkoholu. Staré motto Jacka Daniela, který říkával:
"Den co den se snažíme, aby byla nejlepší," stále
platí.

WOODFORD RESERVE

obsahuje 47% alkoholu. Zráním se přivádí k
dokonalosti. Má vyrovnaný, sladký buket s
ovocnými podtóny a nejlépe chutná
neředěný.

JIM BEAM
V roce 1788 se farmář Jacob Beam vydal jako
mnozí další z Virginie na západ po stezce
prozkoumané zálesákem Danielem Boonem,
prošel tzv. Cumberlandskou soutěskou a
přivedl svou rodinu do Kentucky. Roku 1795
založil palírnu, kterou v roce 1880 převzal
jeho vnuk James Beam -- muž, po němž se
jmenuje jedna z nejslavnějších značek
bourbonu.
Jim Beam Distillery dnes sídlí v kentuckém
Clermontu a ročně vyrábí 4 miliony beden
bourbonu. V palírně je k vidění destilační
kotel, o němž se traduje, že je starý přes dvě
stě let.

MAKER'S MARK
Znalci po celém světě označují Maker's Mark
za mimořádně jemný, delikátní destilát. Za
své průzračné a velmi příjemné aroma vděčí
Maker's Mark svému složení: místo žita, které
dodává charakteristickou vůni většině
bourbonů, se k jeho výrobě používá ozimé
pšenice. Výrobce se drží poměrně zdlouhavé,
ale osvědčené metody výroby whiskey v
malých objemech (pouhých 38 barelů za den).
Každý krok výrobního procesu se pečlivě
sleduje -- počínaje pečlivým výběrem surovin
a konče rotací dubových sudů.
Rodina Samuelových vyrábí bourbon již po
sedm generací. Maker's Mark Distillery v
kentuckém Lorettu je jedinou palírnou na
území Ameriky, jejíž objekty jsou památkově
chráněny. Patří k nim řada historických budov
včetně obytného domu z roku 1889, sloužícího
jako návštěvnické středisko, a obydlí
mýtného.

Woodford Reserve je výrobkem palírny Labrot &
Graham's Master Taster sídlící v kentuckém
Versailles. Toto město, jehož romantické jméno je
upomínkou na francouzské přistěhovalce, leží v
nádherné krajině proslavené modrou trávou a
ušlechtilými koňmi. Woodford Reserve se míchá ze
zvlášť' vybraných destilátů. Má jiskřivě jantarovou
barvu a v její vůni lze ucítit stopu vanilky,
karamelu a dubového dřeva i nepatrný ovocný
buket. Je plná, zaokrouhlená, nasládlá a voní po
lese. Po polknutí zůstává v ústech dlouho vyrovnaná, sladká chuť'.

FOUR ROSES
V mnoha zemích světa je značka Four Roses synonymem prvotřídního
bourbonu. Lidé jí dávají přednost pro její dlouhou tradici a jedinečné
legendy, jež se k ní váží. Jedna z nich vysvětluje i původ názvu tohoto
bourbonu. Když byl zakladatel značky ještě mladík a odcházel do americké
občanské války, požádal o ruku jedinou lásku svého života. Plachá a
romantická dívka mu nedala přímou odpověď', ale přislíbila, že pokud se
rozhodne kladně, bude mít na příštím plese do vlasů vpleteny čtyři růže.
Mnoho let poté, v roce 1888, mohli zákazníci poprvé okusit tento skvělý
nápoj -- bohatý, jemný, sladký a především lahodný. Tajemství jedinečné
chuti bourbonu Four Roses spočívá v proslulé vodě pramenící v kentuckém
vápencovém podzemí. Rmut pak kvasí ve stoletých cypřišových kádích a
hotový destilát zraje ve vypálených sudech z bílého dubu. Již déle než sto let
je snahou výrobce produkovat kvalitní, netuctový bourbon. Four Roses
nevítězí proto, že by se jí vyrábělo nejvíc, ale protože je nejlepší.

EVAN WILLIAMS
Značka Evan Williams je považována za nejstarší kentucký bourbon. Evan
Williams byl jedním z prvních osadníků, kteří přišli kolem roku 1781 z Virginie
do Kentucky. Usadil se u vodopádů na řece Ohiu a později založil první
komerční palírnu -- nacházela se na louisvillské Main Street. Dnes se bourbon
nesoucí jeho jméno vyrábí pod bedlivým dohledem destilérů z palírny Heaven
Hill podle téhož receptu jako před dvěma sty lety.
Znalci přisuzují jedinečnou chuť' bourbonu Evan Williams především časem
prověřené tradici: vždyť' jeho výrobce se snaží o nejlepší výsledky již od roku
1783. Mistrovství destilérů, postupujících podle původních receptur a letitých
zkušeností, nese své ovoce.

ELIJAH CRAIG
Tento bourbon vyráběný v malém objemu nese jménu reverenda Elijaha
Craiga, otce bourbonu, který jako první zjistil, že whiskey, která zraje ve
vypálených sudech, má výrazně lepší chuť'. Bourbon Elijah Craig je 12letý a

BUFFALO TRACE
KENTUCKY STRAIGHT
BOURBON WHISKEY
Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon
Whiskey je pojmenován podle palírny
Buffalo Trace Distillery v kentuckém
Franklin County. Tento bourbon, jenž
pochází z oblasti bohaté na historické
reminiscence, ztělesňuje statečnou a
drsnou duši Ameriky průkopnických dob.
Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon
Whiskey je plný, zralý a okrouhlý destilát, v
jehož vůni nalezneme stopy vanilky, máty,
karamelu a melasy, rozhojněné o spodní
tóny anýzu a kandovaného ovoce. Sladkost
kukuřice je vyvážena suchou chutí
dubového dřeva, která se do destilátu
uvolňuje v průběhu pečlivě načasovaného
procesu zrání. Jemná, důvěrně známá chuť'
láká s každým douškem k hlubšímu
zkoumání.

W.L. WELLER
V roce 1849, v časech, kdy ostatní palírny
vyráběly "režný" bourbon, přišel William
LaRue Weller se svým speciálním destilátem
z kukuřice, pšenice a ječného sladu.
Výsledkem byla jemnější whiskey, která
rozvíjela tradiční chuť' bourbonu do
překvapivé plnosti.
Dnes se značka W. L. Weller Special
Reserve Straight Kentucky Bourbon Whiskey
vyrábí podle původní Wellerovy receptury v
palírně Buffalo Trace Distillery v kentuckém
Franklin County. Voní po medu, datlích a
fících s nepatrným nádechem vanilky a
dubového dřeva. Jemná, ale plná chuť' se
stopou lékořice a karamelu zanechává v
ústech sladký spodní tón.

-mor-

Strana 4

PRERIE EXPRESS

LENDÁŘ AKCÍ WI-CZ A JEHO CORRALŮ
KAZměna
Změna programu a termínů vyhrazena !!!
.14.červenec
. . . . . . . .2007

Pohár WI-CZ - Rodeo 2.divize (TC)
Malenice
Kontakt: Roman Mráz,
387 06 Malenice nad Volyňkou 15,
Tel.: 603 476 877

28.červenec 2007
Pohár WI-CZ - Rodeo 2.divize (RC)
Hodějov
Kontakt: Josef Sluka,
Hodějov 20, 387 18 Volenice
Tel.: 383 397 275
e-mail: slukova.edita@seznam.cz

20.červenec – 5.srpen 2007
,,Beaver City v roce 1867“ (WCC)
18. stylové setkání všech westerners
v Beaver City. Historický oděv je nutnou
podmínkou vstupu do města Beaver City.
Ubytování vlastní, občerstvení zajištěno.
Pro nouzové případy otevřena i půjčovna
oděvů. Kontakt/informace: WCC; Alík –
Alena Adamíková, Tel.mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

27.-29.červenec 2007
,,Rendezvous Westerners
International – CZ“
(Rada WI-CZ) Beaver City – Strážek

11.srpen 2007
Mistrovství České republiky v rodeu
1. divize (RC)
Libchavy
Kontakt: Milan Cejp, Libchavy 172
561 16 Libchavy, Tel.: 605 304 833
e-mail: cejpovi@libchavy.cz

18.srpen 2007
Westernové klání ve střelbě
s perkusních 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 : stan.b@bluetone.cz

Tradiční střelecká soutěž konaná v rámci
akce „Beaver City v roce 1867“.
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena
Adamíková, Tel.mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

2.září 2007
Pohár WIWI-CZ - Rodeo 2.divize
(RC)
Tábor – Větrovy
Kontakt: Libor Hrubý,
Tábor-Větrovy 104, 390 01 Tábor 1,
Tel.: 602 175 200, e-mail:
invest@iol.cz

1.ročník akční soutěže v lukostřelbě
o zlatý šíp. Soutěž bude probíhat ve
dvou kategoriích – historické a
moderní luky. Kontakt/informace:
WCC; Alík – Alena Adamíková,
Tel.mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

16.-24.srpen 2007
,,Jízda Československého a
Evropského Pony Expressu“ (XPC)
Tradiční přeprava pošty.

8.- 9.září 2007
,,Nože 2007“ (ČAN & TC)
Příbram – Kulturní dům
Prodejní výstava nožů a chladných
zbraní s expozicí Trappers´Corralu.
Pořadatel a kontakt za TC: Miroslava
(Dešťovka) Veselá, Kozácká 15, 101
00 Praha 10,
tel.: 775205470,
e-mail: trappers@westerners.cz
za Českou Asociaci Nožířů:
Pavel Formánek,
Tel.: 603867112, e-mail:
anbc@volny.cz

27.červenec - 5.srpen 2007
,,Táboření na Fort Beaveru“ (TC)
Strážek – Fort Beaver

31.červenec 2007
,,O nejlepšího střelce Beaver City“
(WCC)
Střelnice Bystřice nad Pernštejnem

Kontakt a informace viz. pozvánka!

8.září 2007
„Zlatý šíp B.C.“ (WCC)
Beaver City – Strážek

Tradiční setkání Corralů Westerners
International a jejich přátel s bohatým
programem. Kontakt a informace viz.
pozvánka!

Tradiční táboření trapperů. Akce souvisí
s akcí WCC „Beaver City 1867“ a
Rendezvous WI-CZ. Kontakt/informace:
Červotoč – Jan Šlechta, Rýmaně 645, 252
10 p.Mníšek pod Brdy. Tel.: 737922007,
e-mail: trappers@westerners.cz

23. - 26.srpna 2007
,,MČR v černoprachých
střelbách“ &
,,Velká cena WI-CZ“
(BC & OSK WI-CZ)

17. - 20.srpen 2007
,,Voyager Post“ (TC)
Labe – Starý Kolín – Roudnice (8,00h.)
Přeprava pošty po řece ve stylu přepravy
pošty po Missouri
apod. na dobovém člunu spojená
s předáním poště Pony Expressu.
Kontakt/informace: Pavel „Doktor“
Mrázek, Dlouhá 132, 411 55 Terezín;
Tel: 774585928, 605585928;
E-mail: pavmrazek@seznam.cz

21.-23.září 2007
2.ročník ,,Setkání Living
History spolků
& Podzimní Rendezvous
Trappers´Corralu (TC)
Hrad Malešov
Tradiční stylové táboření trapperů
tentokrát spojeno se setkáním všech
vyznavačů oživlé historie. Chystají
se zajímavé programy. Akce je
určena výhradně pro vyznavače
historie s příslušným vybavením a
oblečením od doby kamenné po rok
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1900. Na akci je nutné se přihlásit (krom
členů TC a WCC) na adrese :
Trappers´Corral WI-CZ; Veleslavínská
č.p.42, 162 00 Praha 616; tel:
723317962;
e-mail: trappers@westerners.cz.
Informace též:
http://www.livinghistory.cz/

zdatnost při této oblíbené soutěži.
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena
Adamíková,Tel.mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

22.září 2007
Mistrovství České republiky v rodeu
1.divize (RC)
Hoslovice

Tradiční střelby z westernových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice na uvedené
adrese!
Kontakt/Info: Marian „Hlad“ Lukačovič,
Luční 1170, 765 02 Otrokovice.
Tel.: 721068331,
e-mail: mr.hungry@wo.cz

Kontakt: Karel Petřík,
Hoslovice 10, 387 19 Čestice

Tel.: 607 527 170
29.září 2007
Mistrovství České republiky v rodeu
1.divize (RC)
Halter Halley (u Plzně)
Kontakt: Milan Pata,
Mantov 181, 331 00 Stod ;
Tel.: 602 182 727, 377 988 149,
E-mail: pata-rhino@volny.cz

29.září 2007
,,O pohár Jendy Červotoče“ (GRC)
Beaver City – Strážek
Soutěž v rýžování zlata na tradičních
pánvích.
Kontakt/Info: Sheriff GRC
Červotoč – Jan Šlechta,
Rýmaně 645, 252 10 p.Mníšek pod Brdy.
Tel.: 737922007,
e-mail: gold.rush@westerners.cz

29.září 2007
Pistolnické klání (BC + KVZ Polná)
Střelnice KVZ Polná v lomu u
Dobroutova
Tradiční střelby z perkusního revolveru .
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt : Tomáš Rosický
Poděbradská 84 588 13 Polná
tel.: 724 292 100,
e-mail : rosicky@advokat.ji.cz

5. - 7.říjen 2007
,,French & Indian War
Reenactment“
Bitva (ATR při TC)
Nymburk
Rekonstrukce historické bitvy
z Francouzko Indiánských válek v režii
vojenské sekce TC. Termín a místo bude
upřesněno. Nutno si vyžádat propozice
na uvedené adrese!
Kontakt – informace: Flegma - Pavel
Svoboda; Pionýrů 208, 290 01 Poděbrady;
mobil: 608263464;
e-mail: flegma.jitka@seznam.cz

6.října 2007
,,Dřevorubecké klání“ (WCC)
Beaver City – Strážek
Ne jen práce se sekerou a pilou prověří

5.-7.října 2007
,,Svatováclavské střílení“
(TC & SSK W Otrokovice)
střelnice Kvasice u Otrokovic

27.říjen 2007
,,Halloween v Beaver City“ (WCC)
&
Valné hromady WCC & TC (VCC,
TC)
Beaver City – Strážek
Strašidla a převleky chrání vždy
v podvečer svátku Všech
svatých....Nedílnou součástí je večerní
strašidlácký bál.
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena
Adamíková, Tel.mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

(Parta „Riziko“ při TC)
Střelnice Třebeš u Hradce
Králové.
Tradiční stylové střílení v režii party
Riziko při TC. Nutno si vyžádat
propozice u pořadatele!
Kontakt/informace: Pavel (Peggy)
Grund, Valčíkova 328, 530 09
Pardubice, Tel. 603790681, e-mail:
peggy@wo.cz

8.prosinec 2007
Mikulášský western (BC)
Střelnice Lišov u Českých
Budějovic
Tradiční střelby z westernových zbraní
. Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt : Miroslav Oupor,
Jana Štursy 31,
370 10 České Budějovice,
tel.: 603 443 830
e-mail : moupor@quick.cz

27.prosinec 2007 – 1.leden 2008
,,Pohoda 2007“ (WCC)
Baever City – Strážek
Společné oslavy vánočních svátků,
Silvestra a Nového roku.
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena
Adamíková, Tel.: mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

6.listopad 2007
XVII.výročí WI-CZ
Významný den WI-CZ! Založení
organizace WI-CS dne 6.11.1990.

24.listopad 2007
,,Thanksgiving Day“ čili Den
Díkuvzdání (WCC)
Beaver City – Strážek
Slavnostní akce pouze pro členy WCC a
jimi pozvané hosty s osobní pozvánkou!

2.prosinec 2007
,,Vánoční střelba na krocana“

Rada Westerners International –CZ o.s.
& Western City Corral
Srdečně zve všechny členy WI-CZ a přátelé westernu všech podob!

RENDEZVOUS
WI—CZ 2007
TRADIČNÍ SETKÁNÍ WESTERNERS INTERNATIONAL
OPĚT NA BEAVER CITY!!!

Přijďte si užít života ve westernovém stylu!

 BEAVER

CI TY

Strážek - Vysočina

27.- 29.červenec 2007
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RADA WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ o.s.
President WI-CZ: Milan Mach
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,
Tel.:mobil 606459153, fax 272760339,
e-mail: wi@westerners.cz

Vicepresident WI-CZ & Sheriff Trappers´Corralu:

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

Sleva pro členy WI-CZ!

Josef (Joe) Moravec
Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,
Tel.: 235361450, mobil 723317962
e-mail: trappers@westerners.cz

Secretary WI-CZ:
do odvolání náplní této funkce pověřen President WI-CZ!

Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář) & Sheriff Pony Expressu:
Jelena Becová
Všestary 13, 251 63 Strančice, Tel.: mobil 603156465
e-mail: treasurer@westerners.cz, pony.express@westerners.cz

Sheriff Western City Corralu: Alena (Alík) Adamíková
Beaver City, 592 53 Strážek, Tel.: mobil 604672642

Jsme na webu!
Navštivte stránky WIWI-CZ
www.westerners.cz

e-mail: western.city@westerners.cz

Sheriff Rodeo Corralu: Marin Vodvářka
U Lip 199, 155 31 Praha 5 – Lipence
Tel.: mobil 739709397, e-mail: rodeo@westerners.cz

Sheriff Gold Rush Corralu: Jan (Červotoč) Šlechta
Rýmaně 645, 252 10 p.Mníšek pod Brdy
Tel.:mobil 737922007, e-mail: gold.rush@westerners.cz

Sheriff Bullet Corralu: Miroslav Oupor
Jana Štursy 31, 370 10 České Budějovice
Tel.: mobil 603443830, e-mail: moupor@quick.cz

REP WI-CZ & Hlavní Webmaster WI-CZ:
Jan P. Bryner (Dán)

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!

V Betlémě 37, 281 67 Stříbrná Skalice
Tel.: mobil 776766763, e-mail: hw@westerners.cz

Předseda odborné střelecké komise WI-CZ:
Pavel (Dr.Parafín) Mrázek
Dlouhá 132, 411 55 Terezín Tel.: mobil 774585928
e-mail: strel.kom@westerners.cz

Předseda Revizní komise WI-CZ:

PRERIE

EXPRESS

Informační čtvrtletník
zdarma!!
Členská publikace zdarma
Vydává
Vydává
Westerners International – CZ o.s.
o.s.

Hedvika (Wiky) Mojžíšová
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Uzávěrka příštího čísla

Moravec 723 317 962

25. srpna 2007

Mach 606 459 153

Vyjde do 25.září 2007

Fax: 272 760 339
E-mail: wi@westerners.cz

Uzávěrka
Uzávěrka následného čísla:
čísla: 15.11.2007, vyjde do 15.12.2007

