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Ahoj Westerners…
Cowpackův coutry bál přilákal rekordní
návštěvu za posledních deset let. Premiéra
kapely Sweet Pain se nezdařila. Westerners
International-CZ má staronového presidenta. To
je stručně o tom nejdůležitějším za uplynulé tři
měsíce.
Už dlouho se sál strančické sokolovny
nezaplnil do posledního místa. Cowpackův
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country bál láká atraktivním
programem
a
kvalitní
hudební
produkcí.
Organizátorům se vyplatila
sázka na osvědčené hvězdy:
Crock 14 a jejich nesmrtelný
kankán, Johana Moutelíková
a ohnivá koňská show i
Jimmy Magura s bičem a
lasem určitě nezklamali.
Důležitá byla také indiánská
modlitba
kmene
Ihoka.
V dobrém světle se také
předvedla
bluegrassová
skupina
B.G.
Korpus.
Jediným „kazem“ večera se
ukázal být repertoár druhé
kapely Sweet Pain avizovaný
jako
jižanský
rock.
Skutečností byl spíše hard
rock. Přestože Sweet Pain
předvedli po hudební stránce
kvalitní výkon, netrefili se do
nálady naplněné sokolovny.
Hlavně ze strany veřejnosti
narostly stížnosti do takové
výše, že jsme nakonec

museli tento hudební blok
zkrátit. Tenhle pokus o
změnu nevyšel. Poučíme se
pro příště. Krátce jsme také
uctili památku Luďka
Buriana, který nás opustil
přesně před čtyřmi roky.
Také se bude rozhodovat o
tom, kde bude bál příští
rok. Ve Stranicích se
změnily
podmínky
pronájmu sokolovny a
zatím se nám zdá, že je to
dost nevýhodné. Ještě
budeme jednat se starostou
Strančic a předsedkyní
místního Sokola. Všechny
strany si přejí, aby akce
zůstala ve Strančicích. No
uvidíme.
Shromáždění
vyslanců
se
kromě
vyslanců
zúčastnilo
i
nemálo členů. Nedorazili
vyslanci z Bullet Corralu.
Ostatní corraly dodaly plný

 zprávu webmastera
jeho funkční období

USNESENÍ
SHROMÁŽDĚNÍ
VYSLANCŮ WI-CZ
Strančice 12. 2. 2011:
Shromáždění vyslanců WI-CZ
schvaluje:

zprávu o činnosti Rady
WI-CZ za období 2009 –
2010 včetně informace o
plnění
Usnesení
SV
ze 14.2.2009
Shromáždění vyslanců WI-CZ
bere na vědomí:

počet. Nejrušnější debata se
rozproudila
kolem
webových stránek na téma
míry
samostatnosti
corralových webů. Byl
proto uložen úkol pro Radu
WI-CZ, aby požadavky
řešila spolu s hlavním
webmasterem
WI-CZ.
Zprávu o činnosti Rady
WI-CZ
a
závěrečné
Usnesení
si
pozorně
pročtěte uvnitř PREXu. To
jsou informace pro všechny
členy. Dozvíte se tam také,
kdo byl zvolen presidentem
a kdo revizorem WI-CZ na
další dva roky.
Mějte se fajn,

Milan Mach
President WI-CZ

za

 informaci o hospodaření
Rady WI-CZ za období
2009
2010
jako
předběžnou
Shromáždění vyslanců WICZ zvolilo na další dva roky:
 Presidentem
WI-CZ
Milana Macha
 Revizorem
Jakuba Strnada

WI-CZ

Shromáždění vyslanců WICZ ukládá Radě WI-CZ:
- udržet rozpočet WICZ jako vyrovnaný – termín
trvale

 intenzivně pracovat na
vymáhání dlužné částky
od Josefa Tymeše –
termín trvale
 předložit
písemně
zprávu o hospodaření
Rady WI-CZ za období
2009 – 2010; tuto
zprávu obdrží vyslanci
prostřednictvím sheriffů
corralů do 31.3.2011
 vypracovat
nové
směrnice pro správu
webových stránek WICZ tak, že webové
stránky bude nadále
spravovat
hlavní
webmaster WI-CZ s tím,

že corraly mohou mít své
vlastní
domény
do
30.6.2011
Shromáždění vyslanců WICZ ukládá revizorovi WICZ:
 vypracovat a předložit
písemně revizní zprávu
za období 2009 – 2010;
tuto
zprávu
obdrží
vyslanci prostřednictvím
sheriffů
corralů
do
31.3.2011.
Návrhová komise:

Petr Binhack,
Jaroslav Čermák,
Miroslav Šedivý

Zpráva o
činnosti Rady
WI-CZ
v období
2009 – 2010
Vážení westerners,
nejdůležitější
událostí
uplynulých dvou let bylo
nepochybně
XX.
výročí
založení
Westerners
International – CZ. Už na
minulém shromáždění jsme
avizovali, jak budou probíhat
oslavy.
S odstupem
teď
musím říct, že se vydařily.
Rada zajistila, ve spolupráci
s pořadateli, na hlavní akce
WI-CZ, tj. Rendezvous a
Velká cena ve střelbách,

hodnotné ceny. Nechali jsme
vyrobit pamětní odznaky pro
všechny členy. Podle ohlasů
od těch, kteří ceny získali,
vím,
že
z nich
měli
opravdovou radost. Ani na
vzhled odznaků si nikdo
nestěžoval. Pokládám to za
ocenění práce Rady. Dobře
vím,
že
šťouralů
a
nespokojenců by se našlo
dost.
Nicméně
nebyli.
Zkrátka konstatuji, že jsme
XX. výročí založení oslavili
důstojně.
Nyní stručně o situaci
v corralech.
Těsně
po
minulém shromáždění zanikl
Gold Rush Corral. Jeho
členská základna se už delší
dobu pohybovala na deseti
členech a v únoru 2009 klesla
pod deset. Tím podle Stanov
WI-CZ i podle regulí WI
corral zaniká. Vše proběhlo
v souladu se Stanovami WICZ. Neznamená to ovšem, že
by zájemci o rýžování zlata
nenašli v našem sdružení
uplatnění.
Zeptejte
se
sheriffa
Western
City
Corralu.
Určitě
vás
neodmítne.
Také Bullet Corral si
nedávno prošel krátkou krizí.
Netýkala se počtu členů, ale
sporů
kolem
směřování
corralu do budoucna. Střetly
se tady dva názorové proudy
a než se všechno uklidnilo a
vyřešilo, tak corral dvakrát
v krátké době změnil sheriffa.
Teď to vypadá, že by mělo
být všechno pořádku. Takže
střílet se bude, až vám budou
zaléhat uši.
Změnu na postu sheriffa
v roce 2009 hlásil také Pony
Express Corral a loni na

podzim na shromáždění členů
Rodeo Corralu byla zvolena
zcela nová rada včetně sheriffa.
Vypadá to, že momentálně
nemáme problém obsadit rady
corralů schopnými členy a to je
pro mě velmi příjemné zjištění.
Po tom už delší dobu volám.
To je důkaz životaschopnosti
organizace.
Našim corralům se povedlo
dostat zpět pod hlavičku WICZ prestižní cenu WI Heads
Up! pro nejlepší zámořský
corral. Za rok 2009 ji konečně
a zaslouženě dostal Pony
Express Corral. Stačilo jen
poslat
obsáhlou
složku
informačních
materiálů
a
zdůraznit dlouhou a bohatou
historii corralu. Určitě i ostatní
corraly mají velkou šanci tuto
cenu získat. Mám na mysli
Rodeo Corral a Bullet Corral.
Výhodou našich corralů je
praktická činnost, oproti jiným
zámořským corralům, které se
ve své většině věnují „pouze“
teorii.
V létě roku 2009 došlo
k výraznějším změnám na
našich hlavních webových
stránkách. Určitě jste si všimli
nové grafické úpravy i
výraznějších odkazů na stránky
jednotlivých corralů. Hlavní
webmaster s tím měl hodně
práce, připravoval to dva
měsíce a výsledkem je
modernější vzhled stránek.
Rada také rozhodla o tom, že
na stránkách bude zveřejňován
Prerie
Express.
Problém
poslední doby je pouze
v aktualizaci hlavních stránek.
Hlavní
webmaster
má
v současné době pracovní
problémy a má dost omezený
přístup k internetu. Doufám, že

se to brzy změní a že Rada
nebude muset hledat nového
webmastera. Loni v létě
došlo několikrát v krátké
době
k výpadku
webu.
Příčinou
bylo
napadení
serveru našeho poskytovatele
hackerem. Tady byla reakce
hlavního webmastera velmi
rychlá a operativně jsme
spolu rychle zjistili příčinu.
Tentokrát to nebylo naše
zavinění. Pro členy to bylo
určitě nepříjemné, protože to
bylo uprostřed sezóny, kdy
na
stránky chodí
pro
informace hodně našich členů
i veřejnosti. Byli jsme
ujištěni, že poskytovatel
provedl lepší ochranu serveru
před napadením.
Setkání
Corralů
ve
Strančicích se opět stalo
pravidelnou akcí a má velmi
dobrou úroveň. Na tuto akci
má přístup i veřejnost a
hlavně lidé z okolí toho
využívají. Od loňska má akce
nový název. Jako vzpomínka
na Luďka Buriana se teď
oficiálně
jmenuje
Cowpackův Country Bál.
Jsem přesvědčen, že by se
program bálu Luďkovi líbil.
Díky všem, kteří se na
přípravě a průběhu podílejí.
Také tradiční Rendezvous
WI-CZ má svůj neměnný
program, termín i místo
konání. Je to určitě pevný
bod v programu WI-CZ a
městečko Beaver City spolu
s traperskou pevností Fort
Beaver jsou velmi důstojnou
kulisou. Tohle stylové místo,
nám
můžou
podobně
zaměřené spolky jen závidět.
Je to westernová perla
Vysočiny. Kdo ji ještě
nenavštívil a nenasál tu

neopakovatelnou
atmosféru,
ten se ochudil o krásný zážitek.
Od letošního roku se populární
akce Dostih na ¼ Beaver City
míle pojede o Cenu presidenta
WI-CZ. Tou cenou bude
krásná socha westernového
jezdce a vždy to bude originál.
Hodnotné ceny jsou připraveny
samozřejmě i pro vítěze
ostatních populárních soutěží.
Není nic jednoduššího, než se
zúčastnit a vyhrát.
Rada WI-CZ podporuje ještě
dvě atraktivní akce. Za prvé
Velkou cenu WI-CZ ve
střelbách v režii Bullet Corralu.
Ta od letošního roku mění
termín konání z podzimu na
jaro. Za druhé Pohár WI-CZ
v rodeu organizovaný Rodeo
Corralem. I tady dochází ke
změně a to tak, že se o tento
pohár bude soutěžit pouze
v rychlostních
disciplínách.
Rada
poskytuje
finanční
prostředky na nákup těchto
pohárů a cen.
Když už jsem u financí, tak jen
krátce. Daří se nám držet
vyrovnané rozpočty a díky
plánovaným
rezervám
můžeme,
z našeho
velmi
skrovného rozpočtu, přispívat i
jednotlivým
corralům.
Naposledy to byl Pony Express
Corral, který loni oslavil
významné výročí. Před tím
jsme tyto prostředky použily,
jak už jsem uvedl, na oslavy
XX. let WI-CZ. Do budoucna
chceme najít finance pro
Trapper´s Corral a Rodeo
Corral. Oba corraly budou
v následujících dvou letech
také slavit kulaté výročí
založení.
Tak trochu malým zázrakem
je, že Prérie Express stále
vychází. Dokonce pravidelně a

podle mě má velmi slušnou
úroveň. Joe Moravec by vám
mohl vyprávět kolik s ním má
práce a jak s tím pokaždé
bojuje. Nicméně nechce
zklamat vaši důvěru a
očekávání. A že PREX
členové čtou a čekají na nové
číslo,
vím
podle
rozhořčených reakcí těch, ke
kterým se z nějakého důvodu
nedostane.
Protože
opakování
je
matka
moudrosti tak si pamatujte že
PREX
dostávají
v elektronické podobě všichni
sheriffové corralů. Ti potom
bulletin
rozesílají
svým
členům. A to tak, že drtivá
část distribuce probíhá emailem. A je na jednotlivých
členech, kteří na e-mailu
nejsou, aby se se sheriffy
domluvili na jiném způsobu
zasílání. Myslím, že je to
jednoduché, ale pořád se ještě
setkávám
se
stížnostmi.
Ovšem proti minulým letům
se to podstatně zlepšilo.
Trvalo to sice delší dobu, ale
teď to až na zmíněné výjimky
funguje, a to je moc dobře.
Jenom příspěvků a článků
z akcí by mělo být o hodně
víc. Tady má velkou rezervu
hlavně Beaver City Corral.
Akcí je tam v sezóně dost a
dost, ale informací žalostně
málo. Uvědomte si, jak je
složité utvořit obsahově
zajímavé vydání, když musíte
takzvaně vařit z vody. Tohle
se musí změnit, protože to
může přilákat další nové
členy
do
našeho
westernového spolku, stejně
tak jako prezentace na
webových stránkách. Na těch
se corraly prezentují velmi
dobře, tak proč ještě nenapsat

pár řádků do PREXu? Vždyť
především o tom je WI-CZ. O
informacích, jak to dělají
v našich
corralech,
jaké
pořádají akce a jak se jim to
daří nebo nedaří.
Když už trochu kritizuji, tak
také něco do vlastních řad.
Nedaří se nám dořešit kauzu
Kevin. To znamená, že se
nedaří navázat kontakt a
dohodnout se na způsobu
vrácení zcizené částky na účet
WI-CZ. Ještě v roce 2009 byl
Kevin ve vězení, takže tam
šance
nebyla.
Po
jeho
propuštění
se
pokus
o
kontaktování nezdařil a hlavně
nejsme
jedinými
věřiteli.
Určitě to nebudeme vzdávat a
beru to jako svou odpovědnost.
Budu postupovat ve spolupráci
s naším právníkem Davidem
Burjánkem.
Tahle
nepříjemnost se asi potáhne
delší dobu. Kdyby někdo z vás
věděl, kde se Kevin nachází,
dejte mi, prosím, vědět. Ty
peníze by nám hodně pomohly
právě pro corraly, které budou
slavit výročí založení.
Díky tomu, že došlo ke
změnám ve vedení corralů, tak
jsou teď členové Rady WI-CZ
rozeseti po celém Česku.
Namátkou Brno, Lovosice,
Strakonicko a podobně. To
klade
větší
nároky
na
cestování,
a
protože
nevyplácíme žádné cesťáky,
rozhodli jsme se, že jednání
Rady WI-CZ budou na
zkoušku probíhat elektronicky.
Takhle jsme uskutečnili jedno
jednání v loni prosinci a teď
v únoru bude druhé. Zatím se
to hlavně já učím. Je to trochu
jiný styl práce a ještě je brzy
dělat závěry. Já ale doufám, že
se to osvědčí a že i díky

rychlím reakcím sheriffů,
budeme tímto způsobem
zasedat i dále. Počítám ale i
s tím, že situace bude
vyžadovat osobní setkání, a
to
potom
operativně
přejdeme
na
původní
model. Určitě to ale nebude
častěji než jedenkrát ročně.
Je to také příprava na
skutečnost, že můžeme
přijít o klubovnu Trapper´s
Corralu na Veleslavíně, kde
probíhala drtivá většina
zasedání
Rady.
Na
Veleslavíně vyrůstá nová
stanice metra, autobusové
nádraží
a
stavebními
úpravami projde i budova
nádraží a jeho okolí. Je
pravděpodobné, že tím
přijdeme nejen o klubovnu,
ale
také
o
adresu
Westerners International-

CZ. Potom by muselo dojít ke
změně adresy a také budeme
mít povinnost ohlásit tuto
změnu příslušným úřadům.
Samozřejmě, že o tom budeme
členy informovat.
V roce 2010 jsme načali další
dekádu
trvání
našeho
občanského sdružení. Věřím,
že bude stejně tak úspěšná jako
ty dvě uplynulé. Jsem mírným
optimistou a mám teď dobré
pocity ze spolupráce se všemi
sheriffy. Přeji WI-CZ ať je
tady s námi dalších dvacet let a
ještě déle.
Děkuji za pozornost.

Milan Mach v. r.
President
Westerners International-CZ
Ve Strančicích 12. 2. 2011

Rada WI-CZ & Western City Corral zve všechny
členy WI-CZ a příznivce naší organizace na již
tradiční

–
Proběhne ve dnech 29. až 31.července 2011
na Beaver City – Strážek na Moravě.
Ryžováni zlata, Hod nožem, Střelba z luku,
Dostih na 1/4 majle...
Ve večerních sobotních hodinách Bal WI-CZ.

Bohumil Kašpárek alias HOSPODÁŘ
se stal legendou ještě za svého života. Hospodář svým životním style a svobodným pohledem na svět
ovlivnil hned několik generací lidí, toužících po volnosti a nevšedních zážitcích, které byly dříve
jakýmsi únikem ze „socialistické společnosti“ nebo i z dnešní uspěchané doby.
18. 1. 2011 to bylo 5 lét, co nám navždy odešel do cowboyského ráje.

Luděk Cowpack Burian - říká se, že každý je nahraditelný, v tomto případě to bohužel neplatí, protože
Cowpack byl jen jeden. Neúnavně dlouhá léta budoval československý a následně i evropský pony
express.
12. 2. 2011 to byli 4 roky, co nám odešel do cowboyského ráje
Byli to cowboys tělem i duší a jsou tady pořád s námi.
S pozdravem Ludmila Tošovská

provázely i povodně, zpoždění
bylo staženo na 2 hod. S 2
hodinovou prodlevou pak byla i
předávka pošty na Německo českém přechodu Sebnitz / Dolní
Poustevna.

Hodnocení
26. jízdy EXP 2010.
Holandská část PE
Startovalo se z prodloužené
trasy z města Zwolle. Časy na
úsecích přes den 1,5 - 2 hod. se
v noci prodloužily o cca 0,5
hod. Byly trochu problémy na
nočních úsecích při přejezdech
po soukromých pozemcích.
Holandští jezdci se v EXP
velmi angažují a další jízdy
konzultují s Německým XP.
Německá
část
PE
Startovala v Rütenbrocku, hned
na začátku byl na trase úraz,
vzniklo 6,5 hod. zpoždění, které

Sebnitz 2010

Česká část PE
Startovala po přerazítkování
pošty z Dolní Poustevny s 3,5
hodinovým zpožděním. Jízda CZ
měla
drobné
problémy a
zpoždění se prodloužilo až na 5
hodin, proto na posledním úseku
před SK hraničním přechodem
Bumbálka/Makov
v
úseku
Pustevny - Bumbálka byla pošta
na SK převezena Postmastrem
autokarem, aby byla předávka na
čas z důvodu oslav v Žilině k
otevření dalšího slovenského
úseku SJV s cílem v Bratislavě.
Na Polskou hraniční předávku
jezdci XPC dorazili s 1,5
hodinovým zpožděním. Zpoždění
na trase CZ vzniklo na Post

Office hlavně z důvodu velkého
počtu zásilek.
Polská část PE
Odjela s poštou PE s drobným
zpožděním, ale do Poznaně dojela
na čas. Problém vznikl při převozu
pošty na státní poštu. Auto PE
bylo policií zabaveno a až po
měsíci vráceno. Z toho důvodu
měla pošta XP měsíční zpoždění.
Polský Sheriff se velice omlouvá.
Slovenská čast PE
3 hodinové zpoždění v Žilině
Slováci stáhli na 1 hodinu na nově
otevřeném jížním úseku s cílem v
Bratislavě. Jezdci SJV dorazili do
Bratislavy na čas. Slovenská jížní
část má 220 km. Slovenská
východní část s cílem v Seni a
Janovíku dorazila na čas. Na
slovenské části se jízdy zúčastnil i
host, jezdec M. Struk z ČZV.

Předběžný směr a časový rozvrh 27. jízdy
EVROPSKÉ PONY EXPRESSU
SMĚR: Polsko - Česko - Německo – Holandsko; Slovensko - Česko - Německo - Holandsko
START - Slovenské části Pony Expressu
13.8.2011 v 06.00 hodin Seňa – Post Office (příjem pošty)
13.8.2011 v 06.00 hodin Janovik – Post Office (příjem pošty)
13.8.2011 v 15.00 hodin Bratislava – Post Office (příjem pošty)
START - Polské části Pony Expressu
12.8.2011 ve 24.00 hodin Luboň - Poznaň - Post Office (příjem pošty)
PL/ČR hranice START - České části Pony Expressu
14.8.2011 v 24.00 hodin Kateřinky - Post Office (příjem a výdej pošty)
A/ČR hranice START - České jižní větve
16.8.2011 v 7.45 hod. ( bude upřesněno předákem ČJV) Studánky (u marketu) - Post Office (příjem pošty)
ČR / SK hranice START - Českého Pony Expressu
14.8.2011 v 24.00 hod. Bumbálka - Post Office (příjem a výdej pošty)
15.8.2011 v 08.15 hod. Suchdol nad Odrou - Post Office (příjem a výdej pošty ) (z MVV a MSV směr MZV)
16.8.2011 20.45 hod. Stříbrná Lhota – Post Office (příjem a výdej pošty) ( z ČVV a ČJV směr ČZV)
17.8.2011 15.15 hod. Dolní Poustevna – Post Office (příjem a výdej pošty)
Hranice ČR/ DE START - Německé části Pony Expressu
17.8.2011 16.30 hod. Sebnitz - Post Office (příjem a výdej pošty)
Hranice DE/ NL

START - Holandské části Pony Expressu

21.8.2011 v 18.15 hod. Rütenbrock Post Office (příjem a výdej pošty)
CÍL - Holandské a Evropské části Pony Expressu
22.8.2011 9.30 hod. Zwolle - Post Office (výdej pošty)

KALENDÁŘ AKCI WI-CZ
A JEHO CORRALŮ

Změna programu
vyhrazena!!!
(ATR při TC & BC)
Střelnice Starý Kolín

31. března 2011
Významný den BC – zaloţení
Bullet Corralu
2. - 4. dubna 2011
Brigáda TC na Fort Beaveru
(TC)
1. Pracovní víkend pro členy TC
za účelem oprav FB.
Kontakt/info: Jan Červotoč
Šlechta, mobil: 737922007,
nebo Karel Hejtman,
Tel.: mobil: 606753475;
e-mail: tartan.k@mybox.cz

9. dubna 2011
O zlatý šíp B. C. (WCC+TC)
Beaver City – Stráţek
Jarní akční soutěž v lukostřelbě.
Hole a tradiční luky.
Kontakt/informace: WCC; Karel
Hejtman, Beaver City č. p. 234, 592
53 Strážek; Tel.: mobil: 606753475;
e-mail: tartan.k@mybox.cz

15. - 17. dubna 2011
Velká cena WI-CZ
& MČR ve střelbách
z perkusních a křesadlových
zbraní! (BC, WI-CZ, ASK St.
Boleslav)
Střelnice ASK Stará Boleslav
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele!
Kontakt: Miroslav Oupor,
tel: 603 443 830,
e-mail : bullet@westerners.cz

16. - 17. dubna 2011
,, Manévry “ Rogers Rangers
& French Marine (MP při TC)
Místo dle propozic
Bojové cvičení vojáků války
sedmileté.
Nutno si vyžádat propozice!
Kontakt/info:
Pavel Flegma Svoboda,
Pionýrů 208,
290 01 Poděbrady;
mobil: 739029525;
e-mail: flegma.jitka@seznam.cz

23. - 25. dubna 2011
Brigáda TC na Fort
Beaveru (TC)
2. Pracovní víkend pro členy
TC za účelem oprav FB.
Kontakt/info: Jan Červotoč
Šlechta, mobil: 737922007,
nebo Karel Hejtman,
Tel.: mobil: 606753475;
e-mail: tartan.k@mybox.cz

29. dubna – 1. května 2011
Jarní cena v ovládání biče,
lasa, hodu noţem,
tomahavkem a lukostřelba
(WCC & W-club Praha)
&
29. dubna – 1. května 2011
4. Jarní setkání přátel
divočiny aneb. Westernu a
trampingu (WCC & TC)
Beaver City & Fort Beaver
– Stráţek
Akce určená pro všechny
milovníky romantiky. BC
otevřeno bez omezení pro
všechny, které zajímá
romantika západu i českého
tábornictví.
Akce je spojena s akcí Jarní
cena BC.
Kontakt/informace: VCC
Alík-Alena Adamíková,
Beaver City č. p. 234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642; e-mail:
western.city@westerners.cz ,
Za TC: Karel Hejtman,
Tel.: mobil: 606753475;
e-mail: tartan.k@mybox.cz

7. května 2011
Rodeo (RC)
Radotín
Mistrovství ČR V RODEU,
POHÁR WI-CZ
V RYCHLOSNÍCH
DISCIPLÍNÁCH, JUNIORSKÝ
POHÁR DYKA KRCHOVA
Kontakt: Milan Mach, Hábova
1519/24, 155 00 Praha 5
Tel: 606 459 153
e-mail: milma@softmail.cz

21. - 22. květena 2011
,,Křesadlové střelby“

Akční střelecká soutěž pro zbraně
s křesadlovým zámkem.
Dobová výzbroj a výstroj je
podmínkou!
Nutno si vyžádat propozice!
Kontakt/info: David „Méďa“ Lahoda
tel.: 736622106
e-mail : david.lahoda@troax.cz

3. – 5. června 2011
18. Mistrovství České
republiky v ovládání biče a
lasa &
10. Mistrovství České
republiky ve westernovém
Ţonglování &
Cena W–clubu v hodu noţem
a tomahawkem (WCC, W-club
Prah) &
„O zlatinku Beaver City“
(WCC) &
17. ročník soutěţe v rýţováni
zlata (WCC, Klub
Moravskoslezských
zlatokopů)
4. června 2011
„Nůţ B. C.“ (VCC)
6.ročnik prodejní výstavy nožů
a ostatních chladných zbrani.
Všechny akce na Beaver City –
Stráţek.
Kontakt/informace: VCC
Alík-Alena Adamíková,
Beaver City č. p. 234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642; e-mail:
western.city@westerners.cz

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

17. - 19. června 2011
9.Square Dance víkend v
Beaver City
Beaver City – Stráţek (WCC,

Bells Brno)
Den plny tanců a soutěži pro
všechny, kteří se chtějí dobře
bavit společně s tanečním
square dance klubem Bells
Brno a skvělým
callerem Čárou.
Kontakt/informace: VCC
Alík-Alena Adamíková,
Beaver City č. p. 234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642; e-mail:
western.city@westerners.cz

16. července 2011
Rodeo (RC)
Patriot Plástovice u Č. B.
Mistrovství ČR V RODEU,
POHÁR WI-CZ
V RYCHLOSNÍCH
DISCIPLÍNÁCH, JUNIORSKÝ
POHÁR DYKA KRCHOVA
Informace: Sheriff RC
Patrik Urban, tel.: 774 971 447,
e-mail: rodeo@westerners.cz

jejich přátel s bohatým programem,
jehož nedílnou součástí je i sobotní
Country Bál. Ubytování vlastní,
občerstvení zajištěno.
Podmínkou je výstroj a výzbroj dle
svého westernového zaměření.
V nouzi možnost i půjčovny oděvů
na BC.
Kontakt/Info:WI-CZ, Veleslavínská č.
p. 42,
162 00 Praha 616;
e-mail: wi@westerners.cz
Tel: President WI-CZ M. Mach 235552638; mobil 606459153, fax
272760339
2. srpna 2011
střelecká soutěž na střelnici ve
Velké Bíteši - „O nejlepšího střelce
Beaver City“ (WCC)
Kontakt/informace: VCC
Alík-Alena Adamíková,
Beaver City č. p. 234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642; e-mail:
western.city@westerners.cz

13. – 22. srpna 2011
Jízda Pony Expressu 2011
23. července aţ 6. Srpna
2011
Beaver City v roce 1870
22. stylové setkání všech
westerners v Beaver City.
Beaver City – Stráţek
(WCC)
Historicky oděv je nutnou
podmínkou vstupu do města
Beaver City. Ubytování vlastni,
občerstveni zajištěno. Pro
nouzové případy je otevřena
i půjčovna oděvů. V rámci
tohoto čtrnáctidenního setkáni
vás čeká spousta zajímavých
soutěži a workshopů.
Kontakt/informace: VCC
Alík-Alena Adamíková,
Beaver City č. p. 234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642; e-mail:
western.city@westerners.cz

29. - 31. července 2011
,,Rendezvous Westerners
International – CZ“
(Rada WI-CZ)
Beaver City – Stráţek
Tradiční setkání Corralů
Westerners International a

Viz. Rozpis str. 8.
Kontakt: Václav Michalíčka, Leoše
Janáčka 1011, 410 02 Lovosice,
Tel.: 606646123, e-mail:
pony.express@westerners.cz ,
http://xpc.westerners.cz

POHÁR DYKA KRCHOVA
Kontakt: Milan Mach, Hábova
1519/24, 155 00 Praha 5
Tel: 606 459 153
e-mail: milma@softmail.cz

2. – 4. Září 2011
„Zlatý šíp B. C.“ (WCC, TC)
Beaver City - Stráţek
5.ročnik podzimní akční soutěže v
lukostřelbě. Hole a tradiční luky.
Kontakt/informace: WCC; Karel
Hejtman, Beaver City č. p. 234, 592
53 Strážek; Tel.: mobil: 606753475;
e-mail: tartan.k@mybox.cz

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

13. srpna 2011
Rodeo (RC)
Šikluv mlýn Bystřice nad
Pernštejnem
Mistrovství ČR V RODEU,
JUNIORSKÝ POHÁR DYKA
KRCHOVA
Informace: Sheriff RC
Patrik Urban – tel.: 774 971 447,
e-mail: rodeo@westerners.cz

20. – 21. srpna 2011
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 : stan.b@bluetone.cz

3. září 2011
Rodeo (RC)
Radotín
Mistrovství ČR V RODEU, POHÁR
WI-CZ V RYCHLOSNÍCH
DISCIPLÍNÁCH, JUNIORSKÝ

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

22. září 2011
Pistolnické klání (BC + KVZ
Polná)
střelnice KVZ Polná v lomu u
Dobroutova
Tradiční střelby z perkusního
revolveru. Nutno si vyžádat
propozice u pořadatele.
Kontakt:Tomáš Rosický,
Poděbradská 84, 588 13 Polná, tel:
724 292 100,
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz

23. - 25. Září 2011
„Pohár Jendy Červotoče“
(WCC)
Beaver City - Stráţek
Zlatokopecká soutěž pouze na
tradičních pánvích.
Kontakt/informace: VCC
Alík-Alena Adamíková,

Úplný kalendář akcí na celý rok najdete na webu!
Navštivte stránky WI-CZ
www.westerners.cz

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

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

http://xpc.westerners.cz
Sheriff Western City Corralu:
Alena (Alík) Adamíková
Milady Horákové 40, 602 00 Brno,
nebo Beaver City č.p.234, 592 53 Strážek,
Tel.: mobil 604672642

RADA WESTERNERS

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

INTERNATIONAL CZ o. s.

http://wcc.westerners.cz

Sídlo: Veleslavínská č.p.42

Sheriff Rodeo Corralu:

162 00 Praha 616

Patrik Urban,

IČ: 000501379

Tel.: mobil: 774 971 447,

Bankovní kontakt

Sídlo RC: Hoslovice 53, 387 19 Čestice.

Poštovní spořitelna Praha, č. ú.:

e-mail: rodeo@westerners.cz ,

151486749/0300

http://rc.westerners.cz
Sheriff Bullet Corralu:

President WI-CZ: Milan Mach

Miroslav Oupor

Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,

Tel.: mobil 603 443 830 ,

Tel.: mobil 606459153,

e-mail: bullet@westerners.cz ,

e-mail: wi@westerners.cz,

http://bc.westerners.cz

http://www.westerners.cz

REP WI-CZ &

Vicepresident WI-CZ & Sheriff

Hlavní Webmaster WI-CZ:

Trappers´Corralu:

Jan P. Bryner (Dán)

Josef (Joe) Moravec

V Betlémě 37, 281 67 Stříbrná Skalice,

Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,

Tel.: mobil 776766763,

Tel.: mobil 606366529

e-mail: hw@westerners.cz

e-mail: vicepresident@westerners.cz;

Předseda odborné střelecké komise

trappers@westerners.cz , http://tc.westerners.cz

WI-CZ:

Secretary WI-CZ:

Pavel (Dr. Parafín) Mrázek

do odvolání náplní této funkce je pověřen

Dlouhá 132, 411 55 Terezín

President WI-CZ!

Tel.: mobil 605585928,

Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář) :

e-mail: strel.kom@westerners.cz

Jelena Becová

Předseda Revizní komise WI-CZ:

Všestary 13, 251 63 Strančice,

Jakub Strnad

Tel.: mobil 731474041,

Tel.: mobil: 775 621 077,

e-mail: treasurer@westerners.cz

e-mail: jacobos@seznam.cz ,

Sheriff Pony Expressu:

rev.kom@westerners.cz

Václav Michalíčka
Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice,

1. – 2. října 2011
French & Indian War
Reenactment (Bitva)
(ATR při TC)
Nutno si vyžádat
propozice.
Kontakt: Pavel (Flegma)
Svoboda, Pionýrů 208,
29001 Poděbrady,
tel.: 739029525, e-mail:
flegma.jitka@seznam.cz

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

24. - 25. října 2011
7. ročník setkání Living
History spolků.
(TC, Curia Vítkov)
Curia Vítkov
Tradiční setkání spolků
Living History.
Kontakt/info: Josef (Joe)
Moravec, Veleslavínská č. p.
42, 162 00 Praha 616,
tel.: 606366529, e-mail:
trappers@westerners.cz

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

V dopoledních a odpoledních hodinách se konají

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

Nejstarší western shop v ČR!
Týnská 2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
e-mail: pinto@mbox.cz
Tel.: 224 810 634, fax: 238 843 142
Sleva pro členy WI-CZ!

11. - 13. listopad 2011
Setkání westernových městeček. (WCC)
Bude upřesněno!
26. listopad 2011
Thanksgiving Day (WCC)
Slavnostní večerní akce pouze pro členy Western City
Corralu a jimi pozvané hosty s osobni pozvánkou.

3. prosince 2011
Střelba na krocana
(BC + ASK Stará Boleslav 8 Iowa cawalry)
střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních a křesadlových zbraní.Nutno si
vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt : Miroslav Oupor, Jana Štursy 31, České
Budějovice 370 10, tel:603 443 830,
e-mail : moupor@quick.cz

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

27. – 31. prosinec 2011
Pohoda na Beaver City (WCC)
Společné oslavy vánočních svátků, Silvestra
a Nového roku.
Kontakt/informace: VCC Alík-Alena Adamíková,
Beaver City č. p. 234, 592 53 Strážek; Tel.: 604672642

Sleva pro členy WI-CZ!

Nový E-shop pro Vaše Hobby
WWW.GENERAL-STORE.CZ

Informační čtvrtletník
Členská publikace zdarma!
Vydává Westerners International – CZ o. s.
Redakce – Rada WI-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!

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 2011
Vyjde do 15. června 2011
Uzávěrka následného čísla: 15. 8. 2011, vyjde do 15. 9. 2011

