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Ahoj
Westerners...
v poslední době jsem se setkal s problémem placení členských
příspěvků WI-CZ. Proto na začátek trochu osvěty.
Obecně platí, že členství na další rok se vybírá vždy na podzim
na valných hromadách corralů nebo na členských schůzích
(rozpravy na větvích Pony Express Corralu). Průkazka člena
platí do konce kalendářního roku a nová od 1. ledna roku
následujícího. Pokud si člen z různých důvodů nemůže zaplatit
členství výše popsaným způsobem, musí se domluvit na způsobu
zaplacení a předání průkazky přímo se sheriffem corralu.
Způsobů placení je několik. Osobně, složenkou nebo převodem
na účet, průkazka se při neosobním placení posílá většinou
poštou.
Kdo v novém roce nemá zaplacené příspěvky, není členem WICZ a proto například nedostane první číslo PREXu (únor) nebo
nemůže být vyslancem corralu na Shromáždění vyslanců WI-CZ
(únor), čímž se připravuje o své základní právo volit a být volen.
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Z toho plyne, že pokud chcete mít plnohodnotné nepřerušené
členství, musíte se o ně aktivně přihlásit.
Poměrně rozsáhlé změny připravuje hlavní webmaster WI-CZ na
našich hlavních webových stránkách. Doporučuji sledovat
informace, které se na nich postupně objevují. Připravuje se
například sekce pro členy. Registrace už probíhá. Další změny se
dotknou grafické podoby webu. Některé změny jsou připraveny
už delší dobu, některé reagují na připomínky corralů.
Mimoto všichni funkcionáři WI-CZ i corralů a také revizní
komise dostali platnou verzi Směrnice pro správu internetových
stránek WI-CZ. Tím se snažíme předcházet některým
nedorozuměním, ke kterým poslední dobou docházelo.
Tradičně zvu co nejvíce členů na Rendezvous WI-CZ 31. 7. až
2. 8. 2009 v Beaver City. Letos v rámci oslav XX. let WI-CZ
budou připraveny hodnotné ceny pro vítěze soutěží. Připomínám
program soutěží. Dostih na ¼ Beaver City míle, hod nožem a
tomahavkem, střelba z luku, rýžování zlata a nakonec ještě jedno
překvapení na Country bále.
Několikrát jsem na tomto místě volal po větší členské aktivitě
podílet se na vedení v corralech. S radostí mohu říct, že právě
prožíváme období přílivu aktivních členů do rad corralů. Vidím
to hlavně v těch takzvaných koňských (XPC a RC), kde byla
dlouhodobě nouze o takové členy. Díky tomu se zlepšila a
zintenzívnila komunikace, jak uvnitř corralů, tak i směrem
k Radě WI-CZ a udělalo se hodně pozitivních změn. Na druhou
stranu bych chtěl varovat před přílišnou horlivostí, která i
v dobré víře, míří na samu podstatu této organizace. Mějme
respekt k pevným historickým základům WI-CZ. Apeluji na
nejstarší a zakládající členy: „ Nenechte si vzít kormidlo WI-CZ
z rukou, hlídejte správný kurz naší lodi, který je stejný už
dlouhých dvacet let.“
Mějte se fajn,
Milan Mach - President
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R A D A W I - C Z J ED N A L A .....
Jednání Rady 3. 3. 2009:
 Shromáždění vyslanců – úkoly z usnesení:
- zajistit výrobu upomínkových předmětů
k XX. výročí WI-CZ do 30.9.09.
- zajistit atraktivní ceny do soutěží na
Rendezvous WI-CZ, Poháru WI-CZ v rodeu a
Velké ceny WI-CZ ve střelbách
- intenzivně pracovat na vymáhání dlužné
částky od Josefa Tymeše
- držet rozpočet WI-CZ jako vyrovnaný
- zajistit ve spolupráci s HW WI-CZ, aby
sheriffové corralů měli náhradní přístup na
webové corralové stránky
- urgovat přiřazení evidenčního čísla pro RC
v centrále WI v USA do 31.12.09
 Setkání corralů WI-CZ – finančně skončilo
neutrálně, příspěvek od Rady vyplacen (5000,Kč), program byl velmi dobrý, do návštěvnosti
zasáhla chřipková epidemie a to, že HW WICZ nedal na webové stránky „zvadlo“. Bál
uváděl Aleš Baudis.
 Rendezvous WI-CZ – termín je 1.-2.8.09.
Jsou domluvené ceny pro vítěze soutěží
s Karlem Hejtmanem – „Kařlem“, které zaplatí
Rada WI-CZ. Příspěvek na akci – 5 000,-Kč
pošle strážce pokladu na účet WCC.
Zvadlo do PREXu a na web pošle Joe
Moravec.
 Web WI-CZ – od corralů jsou velké
připomínky k práci HW WI-CZ. Na hlavních
stránkách nebylo zvadlo na Setkání corralů,
není tam ani zvadlo na Rendezvous.
Zdůvodněno nemocí.
- Požadavek XPC – zvýraznit ikony corralů a
kalendáře na hlavní stránce. Bude řešeno
novým dizajnem webu, který se připravuje.
Jsou pomalé e-mailové schránky. Je to asi kvůli
ochraně proti spamům. Není. Je možné to
zrychlit? Jde o chybu uživatelů. Máme 3
systémy webové pošty. První je pomalý, ale
nadupaný službami, třetí je jednoduchý a
rychlý.
- Na Shromáždění vyslanců padl dokonce
návrh, aby Rada hledala nového webmastera.
Ukázalo se, že většina stížností je důsledkem
neznalosti ale i nečtení si pokynů vydaných
radou či HW. Rada zatím je, s výhradami,
s prací HW spokojena. Je potřeba realizovat
nové návrhy, které HW přednesl Radě
v loňském roce.
 XX. výročí WI-CZ - máme výrobce na
odznaky. Ideální počet kusů je 250-300.
Základní návrh je podle vzoru z WI z USA.
Mezikruží, uvnitř sheriffská hvězda, ve které je
lebka Old Joe. V mezikruží bude nápis
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RADA WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ O. S.
& WESTERN CITY CORRAL WI-CZ
SRDEČNĚ ZVE
VŠECHNY ČLENY WI-CZ
A PŘÁTELÉ WESTERNU VŠECH PODOB!

Rendezvous
wi  cz
TRADIČNÍ SETKÁNÍ
W E S T E R N E R S I N T E R N AT I O N A L — C Z O . S .
O P Ě T N A B E AV E R C I TY ! ! !
PŘIJĎTE

S I U Ž Í T Ž I V OT A V E W E S T E R N O V É M S TY LU !

1. - 2. 8. 2009
Beaver City
(Strážek - Vysočina)
O F I CIÁLNÍ

ZAHÁJE NÍ JE

1. 8. 2009

V

10,00 H .

Ub yto v ání v e v lastních stane ch — př ípadné ub yto v ání v
„Co ck Ho te lu“ či mo ž no sti ustáje ní ko ní a další služ b y
nutno do mluv it se She r iffe m WCC v iz .. ko ntakt.
Jídlo a o b če r stv e ní je z ajiště no .
V stupné je V aše v lastní účast, ale po dmínko u je stylo v é ;
o b le če ní a v yb av e ní v e stylu „we ste r n“
P r o gr am: Do stih na čtv r t míle , Záv o d v r ýž o v ání z lata,
So utě ž v luko stř e lb ě , ház e ní no ž e m a to mahawke m, Jíz da
po šty P o ny E xpr e ssu a jiné …... V so b o tu v e če r tr adiční
tanco v ačka. Le to šní akce je so učástí o slav X X . Výr o čí
z alo ž e ní WI - CZ, a pr o to Rada s po mo cí místního Ge ne r al
Sto r e z ajistila např . stylo v é a ho dno tné we ste r no v é ce ny
do v še ch so utě ž í (ukáz ka na pr v ní str aně ).
Ko ntakt - info r mace : Ale na „ Al í k “ Adam í ko v á - she r iff
We ste r n City Co r r alu, mo b il 604 672 642;
e - mail: we ste r n.city@ we ste r ne r s.cz
ne b o Rada WI - CZ: V e le slav ínská č.p.42; 162 00 P r aha 616;
http://www.we ste r ne r s.cz ; T e le fo n: 606 459 1 53;
F ax: 272 760 339; e - mail: pr e side nt@ we ste r ne r s.cz
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Westerners International-CZ a XX
let.
Návrh je pro každého člena 1 ks
zdarma a pro každý corral 10 ks na
propagaci.
Nový revizor WI-CZ – úkol – ve
spolupráci se strážcem pokladu a
viceprezidentem dokončit
inventarizaci majetku WI-CZ. Se
strážcem pokladu vyhotovit finanční
zprávu za rok 2007 a 2008.
Gold Rush Corral – sheriff GRC
oznámil Radě, že počet členů
corralu klesl pod deset a corral
zanikl.
USNESENÍ – Rada WI-CZ
jmenuje strážcem pokladu Jelenu
Becovou.
Nový revizor WI-CZ – Lenka
Haberlová, Jugoslávských
partyzánů 17/1088, 160 00 Praha 6,
mobil 603520176,
mail: lenka.haberlova@seznam.cz
Nový sheriff XPC, Václav
Michalička, Leoše Janáčka 1011,
410 00 Lovosice, mobil 606646123,
mail: Mvaclav@seznam.cz
Žádost o příspěvek na výrobu
mochily pro Pony Express při
příležitosti 25 jízdy Pony Expressu.
Rada žádost zváží až po tom, kolik
vydá na XX. leté výročí WI-CZ.
Pony Express už dostal od WI-CZ
20 000,.Kč na ochranou známku.

Jednání Rady 7. 4. 2009:
 Rendezvous WI-CZ – bude cena
pro Královnu country bálu. Ceny
jsou zajištěny.
 Stanovy XPC – poslat sheriffovi a
webmasterovi XPC upravenou
verzi. Tato verze byla schválena
Radou WI-CZ a jeden potvrzený
výtisk byl předán sheriffovi XPC.
 Mrázek – nový zákon o zbraních
nepřinesl pro naše střelce žádné
komplikace. Žádost o finanční podíl
na cenách pro Velkou cenu WI-CZ
ve Střelbách
Jednání Rady 2. 6. 2009:
 Finance – stav účtu k 30.4.09 –
24 141,95 Kč, pokladna – 866,-Kč a
hotovost 4 100,-Kč. Při rozpočtu na
rok 2010 připravit možnost
příspěvku na benzín pro přespolní
členy Rady.
 Cena WI Heads Up – Pony
Express Corral odeslal přihlášku a
dostal potvrzení o přijetí z centrály.
 WEB – Dán připravuje větší změny
grafiky i možnosti registrace pro
členy a tím i členské stránky. Na
webu bude umístěn PREX. Probíhá
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Už 25 rok jedeme Pony Express
Netrpělivý jezdec, a na místě
přešlapující kůň, čeká na chvíli, kdy
se v dáli na obzoru konečně objeví
dvě
červené
tečky,

zkušební fáze.
 Stanovy XPC – probíhá
připomínkové řízení na
jednotlivých větvích,
schvalovací proces proběhne na
podzimních rozpravách větví.
 Bola z USA – XPC bude chtít
přiobjednat sheriffské hvězdy.
Po burzách na větvích pošle
celkový počet. Zaurgovat
objednávku bol – Dán
 USNESENÍ – Rada
odsouhlasila příspěvek 5 000,Kč na výrobu mochili pro Pony
Express Coral. Je to v rámci
oslav XX.let WI-CZ.
 XX let – objednána výroba 350
odznaků. Mach nechá vyrýt
nápisy do 5 kusů rohů, jako
ceny na Velkou cenu WI-CZ ve
střelbách.
 Příští jednání Rady WI-CZ
bude 8.9.2009 od 18:00 hodin
na Veleslavíně.

jež se postupně změní v uniformy
Pony Expressu, nebo zda aspoň
zaslechne zvuk trubky signalizující
příjezd poštovních poslů. To aby
mohl poté vyčerpané jezdce
nahradit a jako svěží s poselstvím
pokračovat dále...
Pony Express byla kurýrní služba,
která v letech 1860 - 1861
přepravovala poštovní zásilky z
Ameriky, a to z východního na
západní pobřeží. V polovině 19.
století přestala být města na
východním pobřeží jedinou výspou
civilizace v USA. Díky nálezům
zlata v Kalifornii se začal prudce
rozvíjet
i
americký
Západ.
Železniční spojení neexistovalo a
tak jediným, co obě pobřeží
spojovalo, byly poštovní linky.
Největší a nejznámější z nich byla
společnost Wells, Fargo & Co. Ale
ani její dostavníky nedokázaly
zásilku - z východu na západ dostat dřív než za tři měsíce.
Společnost Russel, Major a Waddel
přišla s nápadem na zřízení
expresní poštovní linky, jež by
dobu přepravy zkrátila na několik
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hranice s Rakouskem o šest hodin dříve.

Už 25 rok jedeme Pony Express
dní. Proto se rozhodli dostavníky nahradit
rychlejšími osamělými jezdci na koních.

Jan Valchář
Psal se rok 1984 a doba byla u nás proti
něčemu takovému, jako bylo westernové
ježdění či provozování Pony Expressu.
Už tehdy ovšem existovali nadšenci, kteří
si svou vysněnou představu o romantice
Divokého Západu nenechali vzít a
naopak ji povýšili na svůj životní styl.
Realita však nebyla tak romantická, když
tito kovbojové – průkopníci postupně
prosazovali westernové ježdění, které
bylo v tehdejším vzkvétajícím
socialistickém
Československu
považováno za propagaci prohnilého
kapitalistického řádu Západu. Situace
nebyla růžová ani při pořizování výstroje
a výzbroje jezdců i koní. Avšak chuť a
touha
být
westernovým
jezdcem
dodávaly těmto pionýrům Divokého
Západu na Východě na činorodosti a
světlo světa spatřily podomácku vyrobené
kožené vesty, chapsy, ostruhy, sedlové
brašny, uzdění na koně ba i westernová
sedla a mochilla pro Pony Express.
Obtížnost
zhotovování
těchto
westernových potřeb však nespočívala
pouze v manuální zručnosti, ale hlavně ve
vyschlých informačních pramenech.
Jednoduše řečeno, k dispozici bylo

tenkrát malé množství dobových
fotografií westernových jezdců nebo
různá pohádková vyprávění o recích
Divokého Západu a jejich hrdinném
boji
proti
padouchům.
Nejkvalitnějšími prameny však byly
westernové časopisy.
S přibývajícími zkušenostmi byla
zdokonalena organizace a struktura
Pony Expressu: časy předávek pro
celou trasu jsou jezdcům sdělovány
již v červnu a od té doby je každý
povinen vše podřídit tomu, aby
obsadil svůj úsek včas. Důležitá je
připravenost
jezdce
a
koně,
obtížnost terénu a nepřízeň počasí.
Toto vše může ovlivnit časovou
délku jednotlivých úseků, a proto je
potřeba, aby každý jezdec čekal
připraven na své předávce dříve, než
je teoretický výpočet. V opačném
případě, kdy dojde ke zpoždění za
teoretickým výpočtem, čeká jezdec
na předávacím místě bez jakýchkoli
informací tak dlouho, než pošta
dorazí. Například při 13. ročníku
dosáhl součet časových ztrát, na
našem území a na jednotlivých
úsecích,
až
šestihodinového
celkového
zpoždění.
Naopak
v 16. ročníku dorazili jezdci na

Josef Havrlant
V současné době boomu mobilních
telefonů jezdci tuto komunikaci mezi
sebou úmyslně nepoužívají, čímž je
i nadále zachována historická podstata celé
věci. Termín „včas“ je dnes potřeba
dodržovat i na mezinárodní bázi. Na
schůzce šéfů Pony Expressu jednotlivých
zemí jsou domluveny termíny pro
předávky na hranicích.
Jezdí se ve westernové výstroji a
v uniformě, která odpovídá uniformě
původních jezdců Pony Expressu, tedy

Miloš Lacina
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jde už o 25. výročí vzniku Pony Expressu.

Už 25 rok jedeme Pony Express
-toščervená košile, žlutý šátek. Celá
trať je rozdělena do úseků
dlouhých cca 20 km, teoretický
čas je 1:45 minut na úsek
(v praxi se jezdí rychleji).
Většinou se úsek absolvuje ve
dvojicích, kdy jeden ze dvojice
veze brašny s poštou. Jede se za
každého počasí ve dne i v noci
s ohledem na možnosti koně.
Celá evropská trať měří již něco
přes 2600 km. Jezdcem se může
stát každý
člověk starší 15-ti let, který
vstoupí
do
organizace
Westerners International – CZ a
to do jeho podsekce Pony
Express Corral. Trasa jako
taková není vytyčena, ale jsou
přesně dány předávací body. Jak
se jezdec z bodu přebírky na bod
předávky
dostane,
to
je
každého věc.
Pomocí Pony

Expressu se dá odeslat v podstatě
jakýkoli dopis formátu C6, jde
tedy většinou o pohlednice nebo
korespondenční lístek. Na zásilku
je nutné napsat místo určení
v rámci trasy a adresu příjemce.
Pokud zásilka putuje v rámci
našeho území, pak je nutné ji
opatřit platnou známkou České
pošty. Je-li místo určení jinde,
vybírá se poštovné do ciziny
takové, jaké je aktuální pro daný
rok. Poštu je možné podat na
poštovním úřadu Pony Expressu,
který je otevřený během jízdy
v každém větším městě. Zde se
dopisy třídí a označují poštovním
razítkem Pony Expressu. V místě
určení Postmaster odnese dopisy
na přepážku státní pošty, odkud jde
pošta
orazítkovaná
během
průjezdních míst k příjemci. Letos

NA 25 ROČNÍKU
ODJEDOU
25 JÍZDU
JEZDCI
Z MORAVY:
Jan Valchář,
Miloš Lacina
a Josef Havrlaht

Evropský Pony Express
Evropský Pony Express má délku cca 2600 km,
49 předávek, prochází 3 hraniční přechody a
směruje k Baltickému, Severnímu a Černému
moří.
ČESKO
Pony express vznikl v Česku v roce 1985 a
naše republika byla současně jeho zakladatel
Trasa: má 49 předávek a dělí se na 6 větví
Délka: 940
NĚMECKO
Připojení v roce 1989
Trasa: má 44 předávek
Hřensko, nyní Dolní Poustevna – Berlín –
Ellenstedt – Haren – na hraniční přechod
s Holandskem Rütenbrock
Délka: cca 880 km
RAKOUSKO
Připojení v roce 1998
Trasa: Studánky – Hagenberg
Délka: cca 170 km ( v současnosti nejezdí )
SLOVENSKO
Připojení v roce 1999
Trasa: Bumbálka / Makov – Žilina –
Hrabušice – Košice – Seňa /Milhošť
(slovensko-maďarský přechod)
Délka: cca 360 km
POLSKO
připojení v roce 2001

Trasa: má 20 předávek – Pilszcz – Przysiecz – Luboń (Poznań).
Pro rok 2010 předpokládají jezdi polského XP prodloužená trasy
k Baltskému moři.
Délka: 440 km
Česká část Pony Expressu je rozdělena do šesti větví:
1) česká západní větev: Stříbrná Lhota-Dolní Poustevna
do roku 2000 Hřensko, hraniční přechod s Německem
cca 180km, 9 úseků
Trasa české západní větve byla postavena r. 1988 s výhledem na
možné připojení s bývalou NDR. K mezinárodnímu propojení
došlo již v následujícím roce – 1989.
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2) česká jižní větev: Stříbrná
Lhota – Studánky
hraniční přechod s
Rakouskem
cca 240km, 12 úseků
Česká jižní větev byla
vytvořena v roce 1987 jako
možnost propojení ČsXP
s Rakouskem(z Mníšku
k Lipnu). Teprve v roce
1998 se podařilo toto
propojení uskutečnit.
3) česká východní větev:
Stříbrná Lhota – Jihlava
cca 160km, 8 úseků.
Česká východní větev je
částí historické trasy ČsXP,
po které poprvé vyrazili
jezdci s poštou.
V té době ještě neměla
v názvu „východní“.
4) moravská západní větev:
Jihlava – Suchdol n. Odrou
cca 240km, 12 úseků.

6.

Moravská větev je druhou
částí historické trasy z roku
1985. Po připojení Slovenska
Byla prodloužena ze
Suchdola do Bumbálky.
5) moravská východní větev:
Suchdol n. Odrou –
Bumbálka, Makov
hraniční přechod se
Slovenskem
cca 70km, 4 úseky
V roce 2001 prodloužení
ustaveno samostatnou větv
6) moravská severní větev:
Suchdol n. Odrou –
Kateřinky, Pilszcz
hraniční přechod s Polskem
cca 50km, 4 úseky
Moravská severní větev byla
vytvořena při napojení
Polska v roce 2001
-toš-
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Muzeum
Československého Pony Expressu
Pro milovníky historie Pony
Expressu
byla
vybudována
WESTERNOVÁ.
EXPOZICE
PONY EXPRESSU a dne 13.5.2006
byla slavnostně otevřena v Muzeu
městyse Suchdol nad Odrou. Stalo
se tak na počest nedožitých 80-ti let
jednoho ze zakladatelů Pony
Expressu. Moravského kovboje
Bohumila
Kašpárka
alias
HOSPODÁŘE, který se stal
legendou ještě za svého života. Tato
poutavá expozice mapuje počátky a
současnost Pony Expressu.

7.

PRERIE

EXPRESS

Předběžné časy předávek pošty Pony Expressu
na předávajících stanicích pro 25. ročník – rok 2009
Start: SK / PL Cíl: DE
Pony Express Corral - Moravská východní větev
22. 8. 2009
hraniční přechod – SK / ČR
126. Bumbálka (Post Office) – Pustevny
125. Pustevny – Bordovice
124. Bordovice – Sirkové Lázně-N.Jičín
123. Sirkové Lázně-N.Jičín – 21. Suchdol nad Odrou (Post Office + program)

10:00 – 12:00
12:00 – 13:45
13:45 – 15:30
15:30 – 17:15

Pony Express Corral - Moravská severní větev
22. 8. 2009
Hranični přechod – PL/ČR
157. Pilszcz – Kateřinky hranice (Post Office) – Opava (Post Office + program)
156. Opava (Post Office + program) – Lesní Albrechtice
155. Lesní Albrechtice – Jerlochovice
154. Jerlochovice – 21. Suchdol nad Odrou (Post Office + program)

11:00 – 12:00
12:00 – 13:45
13:45 – 05:30
15:30 – 17:15

Pony Express Corral - Moravská západní větev
22. 8. 2009
21. Suchdol nad Odrou (Post Office + program) – Střítež
20. Střítež – Dolní Újezd
19. Dolní Újezd – Grygov
18. Grygov – Kostelec nad Hanou

17:15 – 19:00
19:00 – 20:45
20:45 – 22:30
22:30 – 00:15

23. 8. 2009
17. Kostelec n. H. – Drahany
16. Drahany – Petrovice
15. Petrovice – Rašov
14. Rašov – Pernštejn
13. Perštejn – Bobrová

00:15 – 02:00
02:00 – 03:45
03:45 – 05:30
05:30 – 07:15
07:15 – 09:00

70. Beaver City (Post Office)
12. Bobrová – Pokojov
11. Pokojov – Rytířsko
10. Rytířsko – 9. Jihlava (Post Office + program)

09:00 – 10:45
10:45 – 12:30
12:30 – 14:15

8.
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Pony Express Corral – Česká východní větev
9. Jihlava-Pančava (Post Office + program) – 8. Hubenov-Dušejov
8. Hubenov-Dušejov – 7. Putimov
7. Putimov – 6. Kámen
6. Kámen – 5. Františkov
5. Františkov – 4. Miličín
4. Miličín – 3. Kosova Hora

14:30 – 16:15
16:15 – 18:00
18:00 – 19:45
19:45 – 21:30
21:30 – 23:15
23:15 – 01:00

24.8.2009
3. Kosova Hora – 2. Libčice
2. Libčice – 1. Stříbrná Lhota – Mníšek p.B. (Post Office + program)

01:00 – 02:45
02:45 – 04:20

Pony Express Corral – Česká jižní větev
23. 8. 2009
Hranice A / ČR
107. Studánky (Post Office) – Lipno
106. Lipno – Vyšší Brod
30. Vyšší Brod – Omlenice
29. Omlenice – Římov
28. Římov – Č. Budějovice
27. Č. Budějovice – Ševětín
26. Ševětín – Soběslav
25. Soběslav – Tábor (Post Office)
24. Tábor – Jetřichovice
23. Jetřichovice – Sedlčany

07:30 – 08:30
08.30 – 09:30
09:30 – 11:30
11:30 – 13:00
13:30 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 21:00
21:00 – 23:00
23:00 – 01:00

24. 8. 2009
22. Sedlčany – Libčice
2. Libčice – 1. Střibrbá Lhota – Mníšek p.B. (Post Office + program)

01:00 – 02:30
02:30 – 04:00

Pony Express Corral – Česká západní větev
24. 8. 2009
1. Stříbrná Lhota – Mníšek p.B. (Post Office + program) – Kuchař
33. Kuchař – Středokluky
34. Středokluky – Kralupy nad Vltavou
35. Kralupy nad Vltavou do stanice – Vražkov
36. Vražkov z Roudnice nad Labem pošta od traperů (Post Office) – Drahobuzy
37. Drahobuzy – Kravaře
38. Kravaře – Nový Oldřichov
145. Nový Oldřichov – Kytlice
146. Kytlice do stanice – Staré Křečany
147.Staré Křečany – Dolní Poustevna (Post Office) – Sebnitz hranice ČR/DE

04:15 – 06:00
06:00 – 07:45
07:45 – 09:30
09:30 – 11:15
11:15 – 13:00
13:00 – 14:45
14:45 – 16:30
16:30 – 18:15
18:15 – 20:00
20:00 – 21:45

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.
Voyageur Post 2009
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.
Délka úseků je asi tak stejná proto je čas cca 1:45 hod.
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jen dva jezdci, kteří si na
předávkách měnili koně. O tuto
kuriozitu se postarali jezdci XP ze
západní větve. Stala se i
nebezpečná událost, kdy jezdci
východní větve v husté mlze a v
noci zabloudili. Jen o štěstí se dá
mluvit, když se v lomě zastavili
těsně před 30m srázem. Všechno
nakonec dopadlo dobře a sheriff
vyhodnotil jízdu na Slovensku jako
velmi dobrou. Trasa byla
prodloužena o 2 úseky, Vrútky Suľov - Černová. Zůstal již jen
jeden problémový úsek a to přejet
přes Ružomberok na druhou stranu.

Rada
European Pony Express Association

Pár postřehů ze
schůzky sheriffů
EPEA Praha Radotín
10. 1. 2009.
President EPEA Jelena Becová přivítala
zástupce jednotlivých zemí a předala
slovo sheriffům, aby se vzájemně
obeznámili s průběhem 24. ročníku
Evropského Pony Expressu.
NĚMECKO:
Sheriff německého XP Thomas Müller
nás seznámil s jízdou na německé trase.
Startovalo se na čas v Rüttenbrocku,
jízda probíhala až po Großschulzendorf
bez problému, v Großschulzendorfu kůň
šlápl na ostnatý drát a ošetřením a
výměnou koně nastala prodleva 2
hodiny. Se zpožděním pak byla i
předávka pošty na německo-českém
přechodu Sebnitz / Dolní Poustevna.
Připravuje se: Německý management
XP jedná s Holandskem o prodloužení
trasy o 3 úseky - mělo by se uskutečnit
v roce 2010.
ČESKO:
Sheriff Jelena Becová byla s jízdou 24.
ročníku velmi spokojena, protože vše
proběhlo bez problémů. Pošta byla
přebrána od německých jezdců s 2
hodinovým zpožděním, zpoždění se
podařilo srovnat a do Stříbrné Lhoty
jezdci s poštou dorazili na čas.

Novinkou na české jižní větvi bylo
přebrání pošty od Mašeru (pošta
dovezena na předávku psím
spřežením ze Šumavy).
V Suchdole nad Odrou se jezdci
rozdělili na dvě linie směr Slovensko
a Polsko.
I na česko-slovenském hraničním
přechodu Bumbálka slovenští jezdci
poštu předali na čas.
Polští jezdci si poštu přebrali již v
Opavě a tak využili Schengenskou
dohodu mezi státy EU.
Připravuje se: Moravské větve
pozvaly sheriffy EPEA, jezdce a
příznivce Pony Expressu na oslavu
25. ročníku Pony Expressu do
Suchdolu nad Odrou, kde bylo
zřízeno muzeum "Westernová
expozice Pony Expressu". Expozice
byla zřízena jako památka zesnulému
jezdci Pony Expressu Bohumilu
Kašpárkovi, alias "Hospodáře",
jednoho ze zakladatelů
Československého Pony Expressu.
SLOVENSKO:
Sheriff Rudolf "Krpec" Vass se ze
schůzky z pracovních důvodů
omluvil, ale poslal rozsáhlou zprávu z
jízdy 24. ročníku na Slovensku: Jízda
a přeprava pošty XP na Slovensku
proběhla v pohodě a v určeném čase.
Slovenská trasa XP měla jednu
zajímavost. Na dvou úsecích
Bumbálka - Turzovka - Čadca bylo
nasazeno 6 koní a trasu absolvovali

Připravuje se: Slovenská část XP
připravuje na rok 2009 rozsáhlou
změnu. Jedná se o vytvoření
severozápadní větve, která by
převážela poštu na úseku Vrútky Ružomberok - Liptovská Teplička.
Vytvořením SVZ větve se vyloučí
kvůli nepřístupnému úseku
mail car (přeprava pošty autem).
Trasa slovenské XP se propojí od
maďarské hranice po českou pouze
koňmo. Následně se upraví délky
ostatních větví. Na západní větvi
dojde ke změnám trasy a předávek
z důvodu nově otevřených
dálkových cest a dálnic.

POLSKO:
Sheriff Katon byl s průběhem XP v
Polsku velmi spokojený. Jízdu s
předávkou pošty začali již v Opavě,
jak bylo výše uvedeno. V Polsku se
jednalo o 8. ročník XP, který se
uskutečnil v termínu a bez
problémů. V Taczowě vznikla nová
poštovní stanice - POST OFFICE
TACZOW.
Jezdci dovezli zásilky do cílové
stanice pošty Luboň. Tam během
slavnostního příjezdu byly všechny
zásilky předány zaměstnanci polské
pošty.
Připravujeme: Polská část XP
připravuje na jejich 10. ročník cíl
pošty až u Baltického moře.
Z důvodu odstoupení Petra
Binhacka (zdravotní důvody) byl
zvolen nový zmocněnec pro styk s
NPEA Lubomír "Luki" Lukeš. Po
této volbě byl dohodnut termín 25.
ročníku EPEA.
Lidka Tošovská.
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140 let Pacifické železnice
(1863 – 1869)
Významné datum v historii dobývání
Severní Ameriky je 10. květen 1869.
V tento den
v místě nazvaném
Promotory Summit, v pohoří Promotory
ve státě Utah byl položen poslední
pražec z vavřínu, poslední pár kolejnic a
byl zatlučen poslední, zlatý hřeb.
Dlouhá
železná
stuha Pacifické
železnice spojila Ameriku od východu
k západu a americký sen se stal
skutečností. Po celé zemi se rozezněly
zvony.
Iniciátorem a hlavním propagátorem
stavby, která ve své době neměla
obdoby, byl ještě před svým zvolením
prezidentem Spojených států železniční
právník Abraham Lincoln ze státu
Ilinois.V hospodářsky a politicky
nesmírně obtížné situaci dokázal, již
jako šestnáctý prezident (1861),
s pomocí Theodora Judaha a generála
Grenvillea
M.Dodgea
prosadit
v Kongresu
schválení
zákona
o
Pacifické železnici. Jeho podpisem, 1.
července 1862, skončilo více než
třicetileté období hledání a volby
vhodné trasy k tichomořskému pobřeží.
Současně také Kongres určil dvě
společnosti jako hlavní stavitele
Pacifické
železnice.
Z Kalifornie
směrem na východ to byla Centrální
pacifická železnice, kterou 28. června
1861 založili v Sacramentu podnikatelé
a obchodníci Collis Huntington, Mark
Hopkins, Charles Crocker a Leland
Stanford – tzv. Velká čtyřka. Hlavním
inženýrem se stal Theodore Judah.
Trasu v opačném směru, z Omahy na
západ navrhl a vyměřil generál

10.
10

Greanville M. Dodge a její stavbou byla
pověřena železniční společnost Union
Pacifik, kterou 2.září 1862 založili
v Chicagu
Lincolnovi
generálové.
Provozními pracovníky byli jmenováni
Thomas „Doc“ Durant a finančníci
bratři Oliver a Ames Oakesové.
V tuto chvíli bylo potřeba vyřešit
poslední velmi důležitý problém. Kdo
to zaplatí? Jak získat kapitalisty, aby
vložili kapitál do podniku sice celým
národem vytouženého, reálně však dost
těžko představitelného?
Vláda podle zákona přispívala oběma
společnostem
pevně
stanovenými
částkami za každý kilometr položených
kolejí a vydávala vládní úpisy.
Centrální pacifická i Union Pacifik pak
vypisovaly
vlastní
akcie,
které
prodávaly na volném trhu. Na tak
gigantickou stavbu však nikdy nebylo
dost peněz a na obou stranách se začaly
množit finanční skandály a spekulace
s přidělovanými pozemkovými granty.
Mezitím skončila Občanská válka a
jednota země v ose sever-jih zůstala
zachována. Obřího úkolu spojení země
z východu na západ se ujaly tisíce rukou
železničních dělníků, převážně Irů na
trati Union Pacifik a Číňanů ve
službách Centrální pacifické. Bez
nadšení a pracovitosti těchto dělníků by
se to nemohlo uskutečnit. Lidé, kteří
stavěli trať, se organizaci a řízení
naučili právě v Občanské válce.
Práce v polovině devatenáctého století
se od té dnešní velmi lišila. Téměř
všechno se dělalo silou svalů.
Transkontinentální
železnice
byla
posledním
velkým
stavebním
projektem, který se stavěl převážně
ručně. Zemina vykopaná ze zářezů ve
svazích nebo hlína na zasypání děr a
proláklin se převážela ručními kárami.
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Na odstřel tunelů se používal černý
prach, ale nejdřív se ručními palicemi
a vrtáky musely udělat dostatečně
hluboké důlky k uložení náloží.
Úprava podloží, pokládání pražců,
natahování a přibíjení kolejnic a
všechno potřebné ke stavbě tratě byla
těžká a vyčerpávající práce. Svobodní
lidé, kteří tam byli dobrovolně, to
přesto dokázali.
Neméně
důležitá
byla
práce
geometrů, kteří vyměřovali trať. Byli
to typy jako z dob Lewise a Clarka.
Pracovali v divočině, napadali je
Indiáni, živili se masem bizonů,
jelenů, losů, antilop a kachen, prostě
žili životem traperů.
Nade všemi geometry vynikal
Theodore Judah. Centrální pacifická,
to bylo jeho dítě. Při rozsáhlém
pátrání v horách Sierra Nevada našel
pro
trať
horský
průsmyk,
přesvědčoval politiky, že tam stavba
je možná a žádal je o podporu. Judah
věděl, že trať se dá zbudovat jen
s vládní pomocí.
Spojeným státům nebylo ještě ani sto
let
a
byla
postavena
transkontinentální železnice. Až o
téměř dvacet let později překlenul
kontinent Kanadský Pacifik a teprve
čtvrt století po dokončení americké
tratě
začali
Rusové
stavět
transsibiřskou magistrálu.
Američané tak byli první, ačkoliv
Spojené státy byly z těch tří
nejmladší. V roce 1776 vyhlásily
nezávislost, v roce 1783 ji získaly,
v roce 1803 koupily Louisianu, v roce
1848 připojily k Unii Kalifornii,
Nevadu a Utah a v roce 1869
dokončily propojení kontinentu a
vybudovaly říši svobody od oceánu
k oceánu.
(mim)
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KALENDÁŘ AKCI WI-CZ
A JEHO CORRALU

Změna programu a termínů vyhrazena !!!

Pohár WI-CZ v rodeu (RC)
Malenice (2. divize)

20. června 2009
Mistrovství České republiky
v rodeu 1. divize (RC)
Tábor-Větrovy

Kontakt: Roman Mráz, 387 06
Malenice nad Volyňkou 15,
tel. 603 476 877
e-mail: sedlar.roman@seznam.cz

Kontakt: Libor Hrubý, TáborVětrovy 104, 390 01 Tábor I, tel.
602 175 200
e-mail: western@rancvetrovy.cz

Podmínkou je stylová výstroj a
výzbroj dle zaměření hobby.
Kontakt/info: TC; Veleslavínská č.
p. 42, 162 00 Praha 616; tel:
736126435; e-mail:
trappers@westerners.cz
Hl. pořadatel: Mimino –
tel.: 777305140,
e-mail: rhodos@chello.cz

9. -12.červnece 2009
Velká cena WI-CZ
& MČR ve střelbách
z perkusních a křesadlových
zbraní!
(BC, WI-CZ)
Střelnice v Mikulově
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele!
Kontakt: Miroslav Oupor Jana
Štursy 31 České Budějovice, tel:
603 443 830,
e-mail : bullet@westerners.cz
Pavel Doktor Mrázek, Dlouhá 132,
Terezín 411 55, tel:774 585 928,
e-mail: strel.kom@westerners.cz

11. červenec 2009

Tradiční táboření trapperů. Akce
souvisí s akcí WCC „Beaver City
1869“ a Rendezvous WI-CZ.
Kontakt/informace: Červotoč – Jan
Šlechta, Rýmaně 645, 252 10 p.
Mníšek pod Brdy. Tel.: 732301335,
e-mail: trappers@westerners.cz

4. srpna 2009
,,O nejlepšího střelce Beaver
City“ (WCC)
Střelnice Velká Bíteš
25. července – 8. srpna 2009
,,Beaver City v roce 1869“
(WCC)
20. stylové setkání všech
westerners v Beaver City.

4. -12.červnece 2009
Letní Rendezvous
Trappers´Corralu (TC)
Onšov u Čechtice.
Tradiční táboření traperů.

1 - 9. srpna 2009
,,Táboření TC na Fort
Beaveru“ (TC)
Strážek – Fort Beaver

Historický oděv je nutnou podmínkou
vstupu do města Beaver City.
Ubytování vlastní, občerstvení
zajištěno.
Pro nouzové případy otevřena i
půjčovna oděvů. V rámci tohoto
setkání vás čeká spousta
zajímavých soutěží a workshopů.
Kontakt/informace: WCC; Alík –
Alena Adamíková,
Beaver City č. p. 234, 592 53
Strážek;
Tel. mobil: 604672642; e-mail:
western.city@westerners.cz

1. -2. srpna 2009
,,Rendezvous Westerners
International – CZ“ (Rada WICZ)
Beaver City – Strážek
Tradiční setkání Corralů Westerners
International a 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

Tradiční střelecká soutěž konaná
v rámci akce „Beaver City v roce
1869“.
Kontakt/informace: WCC; Alík –
Alena Adamíková, Beaver City č. p.
234, 592 53 Strážek;
Tel.:mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

8. srpna 2009
Pohár WI-CZ v rodeu (RC)
Malenice (2. divize)
Kontakt: Roman Mráz, 387 06
Malenice nad Volyňkou 15,
tel. 603 476 877
e-mail: sedlar.roman@seznam.cz

15. srpna 2009
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

20. -28. srpna 2009
,,Jízda Československého a
Evropského Pony Expressu“
(XPC)
Tradiční přeprava pošty. Start:
V Polsku – Luboň a na Slovensku Seňa. Cíl: Německo – Rütenbrock.

PRERIE
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KALENDÁŘ AKCI WI-CZ
A JEHO CORRALU
Tel.: 602 175 200,
e-mail: western@rancvetrovy.cz

4. - 6. září 2009
„Zlatý šíp B. C.“ (WCC)
Beaver City – Strážek
19. - 24. srpna 2009
,,Voyageurs Post 2009“
(TC + XPC)
Labe – Starý Kolín Roudnice
Přeprava pošty po řece ve stylu
přepravy pošty po Missouri apod.
na dobovém člunu spojená
s předáním poště Pony Expressu.
Předávka XP bude v Roudnici 24.
8. v 10h.
Kontakt/informace: Pavel „Doktor“
Mrázek, Dlouhá 132, 411 55
Terezín;
Tel: 774585928;
E-mail: doktor@westerners.cz

24. října 2009
Petangue (WCC)
Beaver City
Oblíbená hra ne jen
francouzských vojáků na
zajímavých kolbištích v Beaver
City
Kontakt/informace: WCC; Alík –
Alena Adamíková, Beaver City č.
p. 234, 592 53 Strážek; Tel.:mobil:
604672642;
e-mail:
western.city@westerners.cz

2.ročník akční soutěže v lukostřelbě
o zlatý šíp. Soutěž bude probíhat ve
dvou kategoriích – historické a
moderní luky.
Kontakt/informace: WCC; Alík –
Alena Adamíková, Beaver City
č.p.234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

11. - 13. září 2009
,,Nože 2009“ (ČAN & TC)
Příbram – Kulturní dům
Prodejní výstava nožů a chladných
zbraní s expozicí Trappers´Corralu.
Pořadatel a kontakt za TC:
e-mail: trappers@westerners.cz
za Českou Asociaci Nožířů: Pavel
Formánek, Tel.: 603867112,
e-mail: anbc@volny.cz

19. září 2009
Mistrovství České republiky v
rodeu 1. divize (RC)
Hoslovice
Kontakt: Terezie Součková, tel: 602
383 287, Penzion a ranč U Starýho
kance, 387 19 Hoslovice 10,
e-mail: tereza@danek-group.c,

23. srpna 2009
Dojezd jezdce XP na Post
Office na Beaver City (XPC +
WCC)
Beaver City
Kontakt/informace: WCC; Alík –
Alena Adamíková, Beaver City č.
p. 234, 592 53 Strážek; Tel.:mobil:
604672642;
e-mail:
western.city@westerners.cz

5. září 2009
Mistrovství České republiky
v rodeu 1. divize (RC)
Tábor – Větrovy
Kontakt: Libor Hrubý,
Tábor-Větrovy 104, 390 01 Tábor
1,

EXPRESS
kamenné po rok 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

25. - 27. září 2009
,,O pohár Jendy Červotoče“
(WCC + 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.: 732301335,
e-mail: gold.rush@westerners.cz

26. září 2009
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:724292100,
e-mail : rosicky@advokat.ji.cz

2. - 4. října 2009 ???
,,French & Indian War
Reenactment“ - Bitva
(ATR při TC)
Nymburk
(místo konání bude upřesněno)
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

3. října 2009
,,Svatováclavské střílení“ (TC &
SSK W Otrokovice)
střelnice Kvasice u Otrokovic
18. -20. září 2009
3.ročník ,,Setkání Living
History spolků & Podzimní
Rendezvous Trappers´Corralu
(TC + WCC)
Beaver City – Fort Beaver
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

Tradiční střelby z westernových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice na
uvedené adrese!
Kontakt/Info: Marian „Hlad“ Lukačovič,
Luční 1170, 765 02 Otrokovice.
Tel.: 72106833,
e-mail: mr.hungry@wo.cz

10. října 2009
Majklův memoriál (BC+CACWA)
střelnice Velvary
Westernové klání ve střelbě

PRERIE
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KALENDÁŘ AKCI WI-CZ
A JEHO CORRALU
z perkusních a křesadlových
zbraní
Kontakt : Pavel Bombajs Válek
Radimovická 1417/10, 149 00
Praha 4
tel: 603 443 464
e-mail : bombajs@cacwa.cz

17. října 2009
,,Dřevorubecké klání“ (WCC)
Beaver City – Strážek
Ne jen práce se sekerou a pilou
prověří zdatnost při této oblíbené
soutěži.
Kontakt/informace: WCC; Alík –
Alena Adamíková, Beaver City
č.p.234, 592 53 Strážek; Tel.:
mobil: 604672642;
e-mail:
western.city@westerners.cz

31. října 2009
,,Valná hromada Western
City Corralu WI-CZ“ (WCC)
Beaver City – Strážek
Jednání VH je jen pro členy WCC
a pozvané hosty.
Akce je spojena s akcí WCC
„Halloween na Beaver City“!
Kontakt/informace: WCC; Alík –
Alena Adamíková, Beaver City
č.p.234,
592 53 Strážek; Tel.:mobil:
604672642; e-mail:
western.city@westerners.cz

31. října 2009 (10h.)
,,XXIX. Valná hromada
Trappers´ Corralu WI-CZ“
(TC)
Beaver City - Strážek
Jednání VH je jen pro členy TC a
pozvané hosty.
Akce je spojena s akcí WCC
„Halloween na Beaver City“!
Kontakt: Trappers´Corral WI-CZ,
Veleslavínská č.p.42,
162 00 Praha 616;
e-mail: trappers@westerners.cz
Tel: Hl. organizátor - Červotoč

732301335; sheriff 606366529

31. října 2009 (18h.)
,,Halloween v Beaver City“
(WCC)
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, Beaver City
č.p.234, 592 53 Strážek;
Tel.:mobil: 604672642;
e-mail:
western.city@westerners.cz

31. října 2009
Westernové klání
z perkusních revolverů (BC +
ASK St. Boleslav
8th cavalry )
střelnice ASK Stará Boleslav
Kontakt: Martin Kid Holý
Pertoldova 3383/45, Praha –
Modřany, tel: 777 787 031,
e-mail : martinholy@upcmail.cz

7. listopad 2009
Valná hromada Bullet
Corralu (BC)
kulturní dům Dobroutov u
Jihlavy
jen pro členy corralu a jejich hosty
Kontakt: Pavel Doktor Mrázek,
Dlouhá 132, Terezín 411 55,
tel:774 585 928,
e-mail : bullet@westerners.cz

18. listopad 2009
Významný den WI-CZ
Založení organizace WI-CZ
* 18. 11. 1989

20 výročí
založení WI-CZ
28. listopadu 2009
,,Thanksgiving Day“ čili Den
Díkuvzdání (WCC)
Beaver City – Strážek
Slavnostní akce pouze pro členy WCC
a jimi pozvané hosty s osobní
pozvánkou!

6. prosince 2009
,,Vánoční střelba na krocana“
(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

27. prosince 2009 – 1. ledna 2010
,,Pohoda 2009“ (WCC)
Baever City – Strážek
Společné oslavy vánočních svátků,
Silvestra a Nového roku.
Kontakt/informace: WCC; Alík – Alena
Adamíková, Beaver City č.p.234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642;
e-mail: western.city@westerners.cz

7. listopad 2009
Countrybál Bullet Corralu
(BC)
kulturní dům Dobroutov
u Jihlavy
kontakt: Miroslav Oupor, Jana
Štursy 31, České Budějovice 370
10, tel:603 443 830
e-mail : moupor@quick.cz

14. listopad 2009
II. Setkání westernových
městeček (WCC + FB při TC)
Šiklův mlýn
Bude upřesněno!

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

14.
14
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Rada Pony Express Corralu WIWI-CZ
KONTAKTY:
PONY EXPRESS CORRAL – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ
IČ: 070103810
Číslo účtu: Poštovní spořitelna 221494622/0300

Webmaster XPC
Vladimír „Laco“ Morčinko
Tel.: +420 775 609 670
E-mail: cw.pony.express@westerners.cz
General Post master of Pony Express Corral
WI-CZ
Eva Chlumecká
Příbram VII/65, 261 01 Přibram1
Tel.: +420 606 474 139
E-mail: gp.pony.express@westerners.cz
Sheriff XPC
Michalička Václav
Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice
Tel.: 606 646 123
Tel. do práce: 416 735 345
E-mail: Mvaclav@seznam.cz
E-mail: pony.express@westerners.cz
Deputy Sheriff a zmocněnec NPEA
Lubomír „Luki“ Lukeš
Za Korunou 206, 741 03 Nový Jičín – Loučka
Tel.: +420 606 910 151
E-mail: deputy.pony.express@westerners.cz
Strážce pokladu a redaktor XPC
Lidka Tošovská
Mírová 642, 517 73 Opočno
Tel.: +420 775 609 672
E-mail: treasurer.pony.express@westerners.cz
E-mail: press.pony.express@westerners.cz

Moravská západní
Jan Valchář
Ranch Morgan, Komenského 142
742 01 Suchdol nad Odrou
Tel.: +420 725 891 043
E-mail: morganranch@seznam.cz
Moravská východní
Miloš Lacina
Pohoř 18
742 35 Odry
Tel.: +420 731 173 072
E-mail: miloslacina@seznam.cz
Moravská severní
Miroslav Kozelský
Lidická 24
746 01 Opava
tel.: 724 137 877
E-mail: morganranch@seznam.cz

Kontakt na jednotlivé předáky větví
Česká západní
Jaroslav Čermák ml.
F. Šťastného 591
252 10 Mníšek p. Brdy
Tel.: 602 328 809
E-mail: J.cermak@novedvere.cz
Česká východní
Jaroslav Kadlec
Horymírovo nám. 90
150 00 Praha 5 – Radotín
E-mail: rezkaradotin@centrum.cz
Česká jižní
Miroslav Šedivý
Velká Hraštice 14
262 03 Nový Knín
Tel.: 737 112 953
E-mail: mirek.sedivak@seznam.cz

Jsme
Jsme na webu!
webu!
Navštivte stránky XPC
XPC.westerners.cz

PRERIE
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EXPRESS
Mrázek

Dlouhá 132, 411 55 Terezín Tel.: mobil
605585928,
e-mail: bullet@westerners.cz ,
http://bc.westerners.cz
REP WI-CZ & Hlavní Webmaster WICZ:

R A D A WE S T E R NE R S
I NT E RNA T I ONA L C Z o. s .
Sídlo: Veleslavínská č.p.42
162 00 Praha 616
IČ: 000501379
Bankovní kontakt
Poštovní spořitelna Praha, č.ú.: 151486749/0300

Jan P. Bryner (Dán)
V Betlémě 37, 281 67 Stříbrná Skalice, Tel.:
mobil 776766763, e-mail:
hw@westerners.cz
Předseda odborné střelecké komise WICZ:
Pavel (Dr. Parafín) Mrázek
Dlouhá 132, 411 55 Terezín Tel.: mobil

President WI-CZ: Milan Mach

605585928, e-mail: strel.kom@westerners.cz

Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, Tel.:mobil

Předseda Revizní komise WI-CZ:

606459153, fax 272760339,

Lenka Haberlová

e-mail: wi@westerners.cz,

Yugoslávských partyzánů 17/1080, 160 00

http://www.westerners.cz

Praha 6, Tel.: mobil 603520176,

Vicepresident WI-CZ & Sheriff

e-mail: rev.kom@westerners.cz

Trappers´Corralu:

Bohužel Gold Rush Corral ukončil svou
činnost pro nedostatek členů!

Josef (Joe) Moravec
Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616, Tel.: 235361450,
mobil 606366529
e-mail: vicepresident@westerners.cz;
trappers@westerners.cz , http://tc.westerners.cz
Secretary WI-CZ:
do odvolání náplní této funkce je pověřen President
WI-CZ!
Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář) : Jelena
Becová
Všestary 13, 251 63 Strančice, Tel.: mobil
603156465, e-mail: treasurer@westerners.cz
Sheriff Pony Expressu: Václav Michalíka
Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice, Tel.: mobil

Otevřený dopis
Milanovi Cejpovi

606646123, pony.express@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.:

Milan Mach
Hábova 1519/24
155 00 Praha 5
Milan Cejp
561 16 Libchavy 172

mobil 604672642
e-mail: western.city@westerners.cz,
http://wcc.westerners.cz
Sheriff Rodeo Corralu: Marin Vodvářka
U Lip 199, 155 31 Praha 5 – Lipence, Tel.: mobil
739709397,
e-mail: rodeo@westerners.cz ,
http://rc.westerners.cz
Sheriff Bullet Corralu: Pavel (Dr. Parafín)

Ahoj Milane,
z různých míst se ke
mně donesla informace o tom,
že jsem prý minulý rok před
rodeem v Libchavech, zavolal
na veterinární správu
(krajskou? místní?), abych je
informoval, že se v Libchavech
pojede nepovolená rodeová
disciplína – Bull Riding – Jízda

na býkovi.
Se vší zodpovědností
prohlašuji, že jsem nic
takového neudělal ani jsem
k tomu nikoho nenavedl. Je to
v přímém rozporu s tím, o co
se v rodeovém hnutí snažím a
čemu věnuji hodně volného
času.
Rodeo Corral se dlouhodobě
snaží prosadit legalizaci této
disciplíny v České republice.
Skutečnost, že se Jízda na
býkovi přesto někde
neoficiálně jezdí, nám spíše
pomáhá při argumentaci se
státními orgány. Můžeme totiž
využít praktické zkušenosti a
přesvědčovat je o tom, že při
této disciplíně rozhodně
nedochází k týrání zvířat.
Jediný úkon, který
jsem v loňském roce před
rodeem v Libchavech musel
udělat, bylo napsání dopisu na
KVS Východočeského kraje,
ve kterém jsem jim oznámil,
že rodeo v Libchavech se
z technických důvodů
nepojede pod hlavičkou Rodeo
Corralu. Po Tvém rozhodném
prohlášení, že se vaše rodeo
nepojede jako součást
kalendáře Rodeo Corralu, to
byla moje povinnost jako
člena rady RC pro záležitosti
pořadatelů. Kopii tohoto
dopisu jsem poslal i na Tvou
adresu. Ani v tomto
dokumentu jsem o Jízdě na
býku nenapsal ani čárku.
Na závěr bych tě chtěl
ujistit, že si velmi vážím práce
všech pořadatelů rodea, mezi
něž také patřím. Je velká
škoda, že jsme se po tolika
letech úspěšných a tradičních
rodeích v Libchavech,
nedokázali shodnout na
dalším směřování a vývoji
tohoto atraktivního fenoménu.
Přeji Tobě i rodeu
v Libchavech to nejlepší,
Milan Mach
V Praze dne 5. 5. 2009
Co: Rada Rodeo Corralu
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Nový EE - shop pro Vaše Hobby
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!

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!

Vše pro koně a western
w estern
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!
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Členská publikace zdarma!
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