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V tomto Čísle najdete
Ahoj Westerners ......
Rada WI-CZ jednala

Ahoj Westerners…
uzavíráme jubilejní dvacátý rok trvání
Westerners International-CZ. Plány, které jsme si
v tomto významném roce dali, jsme dodrželi a splnili.
Rada WI-CZ vydala výroční odznaky, významnou
měrou přispěla na ceny do soutěží na Rendezvous,
podíleli jsme se na vzhledu cen pro Velkou cenu WICZ ve střelbách, uvolnili jsme finanční částku na
nové mochily pro jubilejní 25. jízdu Pony Expressu.
Dohromady to bylo maximum, které nám dovolil
rozpočet. Do budoucna počítáme s příspěvky i pro
ostatní corraly. O konkrétních plánech Vás budu ještě
informovat. Záleží to na požadavcích corralů a
samozřejmě na penězích.
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Podařilo se obnovit smlouvu o spolupráci s firmou
Lucky Horse. Od 23. listopadu 2009 opět platí slevy
na nákup zboží pro členy WI-CZ. Smlouva je
podepsána na dva roky (2010 a 2011) s tím, že po
uplynutí této doby může být obnovena.
Tradiční akce ve Strančicích se příští rok koná
v sobotu 13. února 2010 od 19:00 hodin a od tohoto
data se akce už nebude jmenovat Setkání corralů
WI-CZ, ale Cowpackův country bál. Je to na počest
Luďka „Cowpacka“ Buriana, dlouholetého sheriffa
Pony Express Corralu a jednoho ze zakladatelů
jízdy Československého Pony Expressu. 13. února
2010 uplynou přesně dva roky od jeho smrti.
Program a občerstvení je, stejně jako minule, v režii
Jeleny Becové, strážce pokladu WI-CZ. Zvadlo na
Cowpackův country bál najdete v tomto PREXu.
Jak jsem v minulém vydání slíbil, jsou uvnitř
našeho bulletinu také kompletní výsledky rodeové
sezóny 2009 i s komentářem.
Ještě Vás chci upozornit na novou podobu našich
webových stránek. Dán Bryner, hlavní webmaster,
si dal opravdu velkou práci a výsledek je, alespoň
podle mého názoru, velmi dobrý. Nově vznikla
hlavně členská sekce, kam se můžete po vyplnění
základních informací zaregistrovat. Tím budete mít
přístup do složek webu, které nebudou určené
veřejnosti. Můžete si tam vytvořit například svůj
vlastní profil s fotkou. Tato neveřejná sekce se bude

postupem času rozšiřovat.
Neočekávejte zázraky hned na
počátku.
Rada WI-CZ gratuluje Pony
Express
Corralu
k zisku
vytoužené ceny Heads Up,
kterou uděluje centrála v USA,
pro nejlepší zámořský corral.
Po delší době je tato cena zpět
v rodině corralů WI-CZ. Už
bylo načase! To je podle mne to
nejlepší završení XX. let trvání
Westerners International-CZ.
Přeji všem našim členům
krásné vánoce a vstup do
nového roku tou správnou
nohou.
Začíná další dekáda. Ať je
přinejmenším stejně úspěšná
jako ta minulá.
Mějte se fajn,

Milan Mach
President WI-CZ

RADA WI-CZ
JEDNALA.....
Jednání Rady 2. 11.
2009:
 Finance – do 7. 12. uzavřít
revizi hospodaření za rok
2008 a 2009,
úkol – J. Becová, L.
Haberlová, termín: 7. 12.
09. Na příští Radě 8. 12. 09
předložit revize
presidentovi a
vicepresidentovi. Vyčíslit
dluh k Rodeo Corralu.

Platby do konce roku:
VC ve střelbách 2 453,Kč doplatek
Rep, webmaster 2 500,Kč odměna
 PREX – uzávěrka je 15.
11. 09, vyjde 15. 12. 09.
Uzávěrky a termíny
vydání 2010:
I. 15. 2. – 15. 3., II. 15. 5.
– 15. 6.,
III. 15. 8. – 15. 9., IV.
15. 11. – 15.12.
 Setkání Corralů 2010 –
místo Strančice
sokolovna, termín sobota
13. 2. 10, program a
občerstvení J. Becová,
začátek v 19:00 hodin.
Příspěvek Rady WI-CZ
5 000,-Kč z rozpočtu
2010.
Vstupné: 99,-Kč.
Usnesení: Přejmenování
Setkání Corralů na
Cowpackův country
bál.
 Průkazky 2010 –
vyrobeno 350 ks barva
červená. XPC – 140 ks.,
RC – 70 ks., WCC – 20
ks., TC – 60 ks.,
BC – 40 ks., rezerva
prezident – 20 ks
 Soud – všechny kausy
(Kevin a Dvořák)
skončily pro WI-CZ
úspěšně. Advokátní
kancelář BurjánekVerner-Mikl vrátila
všechny podklady ke
kause Dvořák. Nejnovější
zjištění je, že Kevin byl
propuštěn z vězení.

Prezident zahájí
s Burjánkem další kroky
k vymožení dlužné
částky dohodou. Návrh
prezidenta: udělit
Davidovi Burjánkovi
Cenu Old Joe v roce
2011.
 Nespravované emaily –
podle zjištění HW WICZ nejsou dlouhodobě
spravovány tyto
emailové schránky:
Strážce pokladu –
treasurer@westerners.cz
– od 30. 5. 08, Jelena
Becová
Secretary BC –
secretary.bullet@wester
ners.cz – od 15. 3. 09,
Karel Šlejhar ml.
Ponny Express Corral –
pony.express@westerner
s.cz – od 8. 6. 09, Václav
Michalička
General Postmaster XPC
–
gp.pony.express@wester
ners.cz – od 7. 5. 09, Eva
Chlumecká
Střelecká komise –
strel.kom@westerners.cz
– od 18. 3. 08, Pavel
Mrázek
Všichni jmenovaní tento
problém okamžitě
odstraní a budou o tom
informovat HW WI-CZ
a presidenta. Termín:
ihned
 Plán činnosti Rady na
rok 2010 – vypracuje
Mach do příští Rady – 8.
12. 09.
 Příští

jednání

Rady

WI-CZ se koná dne 2.
února 2010 od 18:00 hodin
na Veleslavíně.
Různé:
 Moravec – Střelby na krocana
– pod Bullet Corralem 6. 12.
09 ve Staré Boleslavi.
 Mach – Shromáždění členů
RC (VH) se koná 21. 11. 09
od 13:00 hodin ve Volyni

Jednání Rady 8. 12. 2009:
 Cowpackův Country bál –
Upřesnění organizačních
věcí.
 Kontrola hospodaření a
inventura – proběhla, bez
závad.
 Termín příštího řádného
jednání Rady WI-CZ je
2. 2. 2010 od 18h.
v klubovně na Veleslavíně.

R A D A W E S T E R NE R S I N T E R NA T I O NA L – CZ O . S .
S RD E Č N Ě Z VE
V ŠE CH N Y Č LE NY WI-CZ A P Ř Á T E L É W E S T E R NU
na

Cowpacku´v
Country Ba´l
V sokolovně
ve Strančicích
dne 13. 2. 2010
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ JE V 19,00H.
HUDBA, TANEC, SENZAČNÍ OBČERSTVENÍ,
RADOST AŽ DO RÁNA …

Rodeová
sezóna 2009.
V letošním roce se zásluhou
pořadatelů, s přispěním rady RC a
hlavně díky jezdcům odjelo
celkem sedm rodeí. Z toho tři I.
divize a čtyři II. divize.
Účast jezdců byla velmi slušná,
sportovní úroveň už horší.
Největší
problémy
jsou
v disciplíně Calf Roping-Lasování

VSTUPNÉ: 99,-KČ.
Kontakt - informace: Rada WI-CZ:
Veleslavínská č. p. 42; 162 00 Praha 616;
http.://www.westerners.cz ; Telefon: 606 459 153;
Fax: 272 760 339; e-mail: wi@westerners.cz
Hlavní pořadatel: Jelena Becová.

telete. Tato po všech
stránkách
náročná
disciplína dává jezdcům
skutečně
zabrat
a
výsledky
jsou
dost
neuspokojivé. Rada RC
připravuje určité změny čí
zpřísnění podmínek pro
účast jezdců v lasování.
Výsledky budeme ovšem
vyhodnocovat až na konci
příští sezóny.
Premiérově
si
letos
vyzkoušeli
práci
s dobytkem
i
junioři
v disciplíně
Team
Penning-Oddělování,
a
šlo jim to překvapivě
dobře. To je nejlepší
zpráva uplynulé sezóny.
A teď už k jednotlivým
výsledkům:
Mistrem ČR v rodeu
2009 se stal Patrik
Urban, ziskem 47 bodů.
Těsně druhý skončil Alois
Blažek ml. se 44 body a
s odstupem na třetím
místě Miroslav Fenc s 21
body.
Vítězem Poháru WI-CZ
2009 se stala Lenka
Nárovcová, ziskem 32
bodů, Eliška Haberlová na
druhém místě vyválčila

29 bodů a třetí Tomáš
Sychra si vyjel bodů 19.
Pohár
Dyka
Krchova
juniorů získala s velkou
převahou
Kateřina
Šoltysová (111 bodů), druhá
se umístila Anežka Hálová
(69 bodů) a třetí, konečně
chlap, Daniel Koutník (60
bodů).
Titul Rodeo Girl 2009 patří
Kristýně
Matějkové.
Uděluje se nejlepší cowgirl
v I. divizi.
Mistři ČR v jednotlivých
disciplínách v I. divizi jsou:
Steer
WrestlingKácení telete Jan Veselý
Ranch
Roping-

Pracovní
rančerské
lasování
Patrik Urban
Calf
Roping-Lasování
telete
Alois Blažek ml.
V disciplíně Team Penning se titul
Mistr ČR letos udělovat nebude,
protože celkem čtyři jezdci získali
stejný počet bodů.
Mistrem WI-CZ v Barrel RaceBarelový dostih je Alois Blažek
ml.
V této
disciplíně
nevyhlašujeme
Mistra
ČR,
protože
není
rodeová,
ale
rychlostní.
Pro úplnost ještě celkoví vítězové
jednotlivých rodeí, kteří se honosí
titulem All Around Champion.
Hoslovice II. divize
23. 5. 09 Alois Blažek ml.
Radotín II. divize
13. 6. 09 Radek Holub
Tábor-Větrovy I. divize
20. 6. 09 Alois Blažek ml.
Malenice II. divize
11. 7. 09 Radek Holub
Malenice II. divize
08. 8. 09 Eliška Haberlová
Tábor-Větrovy I. divize
05. 9. 09 Alois Blažek ml.
Hoslovice I. divize
15. 9. 09 Patrik Urban
A nyní už s plnou vervou do
příprav sezóny 2010!
(mim)
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VOYAGEURS`
POST 2009
Na rozdíl od minulých třech let,
kdy se do Roudnice jelo na
menším dřevěném člunu ze
Starého Kolína, jsme letos jeli na
větší kanoi z pevnosti Josefov.
Pro nedostatek voyagerů a nutnost
doručit poštu se sešla posádka ve
složení Sgt. Pěchoty Flegma,
námořník a pošťák Sid a úředník
kožešinové společnosti Luboš. Ve
čtvrtek 20. 8. po poledni jsme
v Josefově vyzvedli poštu a
společně s tou kterou jsme
přivezli, ji přímo v pevnosti
orazítkovali. V půl třetí jsme
v třicetistupňovém horku vyjeli po
Labi k Roudnici. Před sebou jsme
měli 205 Km.
Na cestě jsme se střídali na
postech háčka, kormidelníka a
odpočívajícího, protože nás čekala
několikadenní plavba od úsvitu do
noci. Hned při přenášení prvního
jezu ve Smiřicích, kde jsme
překonali po souši půl kilometru,
se nám rozpadla jedna pneumatika
na kolejdě a dále jsme jeli po
ráfku. Na dalších dvou jezech už
bylo přenášení kratší a před

setměním jsme přenesli
suchý jez ve Vysoké nad
Labem, kde část vody bere
Opatovický kanál a zbytek
elektrárna. Po překonání
mělčin pod jezem jsme vyjeli
do tmy. Zhruba po čtvrt
hodině se loď zprudka
zastavila. Najeli jsme na
mělčinu, která zabírala
většinu koryta, a proud začal
strhávat záď do proudu. Dalo
nám to trochu práce, než
jsme dostali loď z mělčiny a
otočili přídí do průjezdného
koryta. To bylo pro změnu
přes půlku zakryté ze břehu
rostoucími keři, ale i z těch
jsme se nakonec vymotali a
pokračovali dál. Párkrát jsme
před sebou slyšeli šumět
vodu, ale vždy se to dalo při
jednom břehu objet. Úspěšně
jsme se vyhnuli i několika
větvím spadlých ve vodě a
omleli nás jen krajní větve
vyvráceného stromu, které
Sidovi shodily do vody
čepici. Naštěstí byla na
hladině vidět a podařilo se ji
vytáhnout. Když jsme se
dostali na klidnou vodu,
objevili se rybáři. Většina

sedí na jednom břehu, ale
vlasce a šňůry vedou nad řekou
ke splávkům a bójím
ukotvených u protějšího břehu.
Naštěstí v dnešní době jsou už
splávky i policajti pod pruty
svítící a tak jsme vlasce nad
řekou většinou v předstihu
očekávali a háček jel se
zdvihnutým pádlem. Do
Pardubic jsme přijeli v půl
druhé a přespali v areálu
loděnice.
Ráno jsme vstali za svítání,
zabalili, najedli se a vydali na
další cestu. Při přenášení kolem
jezu se nám rozpadla
pneumatika na druhém kolečku
a pokroutila a praskla vzpěra
kolečka. Trochu jsme ji
srovnali, ale potřebovala by
svařit. Na dalším jezu jsem
zašel na komoru, ale dozvěděl
jsem se, že bychom museli být
nahlášeny na dispečinku,
komora v Přelouči nefunguje a
dále už nás prokomorují. Aspoň
nám půjčili velkou káru na
převoz lodi. V Přelouči to bylo
náročný. Nejprve jsme nemohli
najít místo na přenesení lodě,
ale nakonec nám zaměstnanci
povodí otevřeli bránu areálu,
abychom mohli loď dostat na
silnici a dále na druhou stranu
mostu. Ještě v jejich areálu se
nám opět rozpadla kolejda.
Svářečku tam neměli, tak nám
aspoň dali kus drátu a mi to
sdrátovali. Také jsme zjistili, že
nám tam chybí šroub a tak nám
ho také dali. Při dalším převozu
lodě jsme ulomili list pádla.
Než jsme loď přetáhli, tak jsme
si v tom vedru docela mákli. Od
prvního přiražení ke břehu do
odplutí uběhlo jeden a tři čtvrtě
hodiny. K devatenáct kilometrů
vzdálené komoře v Týnci nad
Labem jsme připlouvali plni

optimizmu, že konečně
projedeme komorou. Ale
pravděpodobně bylo už po
pracovní době, protože tam
nikdo nebyl. Takže opět
přenášení. To nás čekalo i na
jezu u Starého Kolína. Každé
přenášení okolo komory
zabralo přes hodinu času.
Zastavili jsme se na loděnici
ve Starém Kolíně, zda tam pro
nás nenechali nějakou poštu,
doplnili si vodu a pokračovali
do Kolína. Tam jsme přijeli až
v půl desáté. Naštěstí tam už
čekal brácha coby vojín
pěchoty, aby vystřídal
Luboše, a ve čtyřech jsme loď
přenesli podstatně rychleji.
Od teď už šlo všechno hladce.
Posádka si skočila na jedno
točený, vzali pivo do petky a
odpluli jsme nad další jez, kde
jsme zakempovali. Cestou
jsme se opět museli vyhýbat
rybářským nástrahám. Když
jsme minuli jednoho rybáře,
tak si na nás posvítil a zavolal
na kolegu: „ Ty vole vyděls
to, nějaký kovbojové“.
V sobotu jsme vstali opět
za svítání, posnídali a vyrazili
na řeku. Dnes bylo zataženo,
tak se nám jelo lépe. Po
kilometru jsme dopluli k první

komoře, kde nás bez
problémů prokomorovali. Po
dvou dnech, kdy jsme loď
neustále přenášeli, to byla
velká úspora času a sil. 13 km
s třemi komorami jsme ujeli
za tři hodiny. Stejně dlouhý
úsek s třemi jezy jsme
předchozího odpoledne ujeli
za pět a půl hodiny a to v tom
není jez v Přelouči.
V Poděbradech jsme doplnili
poškozenou výstroj. Sid
vyfasoval nové boty, protože
se mu hned na začátku udělal
žralok, který se stále
zvětšoval, až mněl podrážku
k botě pouze přivázanou.
Také jsme si vyzvedli nové
pádlo. Měli jsme i čas na
návštěvu restaurace. Stejně
začalo pršet. Ale nemohli
jsme čekat, až přestane, a tak
jsme vyjeli dál. Pršelo až do
Nymburka, kde se na nás
přišel podívat Alchy. Po
projetí komory v Hradišťku
jsme věděli, že na komoru
v Přerově to v jejich pracovní
době nestihneme, tak jsme se
v blízkém kempu zastavili na
jedno. Jez u Přerova jsme
opět přenášeli, ale když je to
jediné přenášení za den, je to
sranda. Stihli jsme to akorát,

protože se už stmívalo. Už za
tmy jsme dojeli do Sedlčánek,
kde jsme se rozhodli i přespat.
Zašli jsme i do místní
restaurace, kde jsme s bráchou
začali hned usínat u prvního
piva. Sid si dal k pivu kafe
s rumem a díky tomu byl prý
fit. Přespali jsme pod lípou u
bývalého přívozu.
Ráno jsme vstali o něco
později. Vlastně jsme se každý
den budili o čtvrt hodiny déle
než předešlý den. Dnešní den
šel opět hladce. V Brandýse
pod komorou jsme pokecali
s kamarádem, v Neratovicích
jsme se přes poledne zastavili
v Saloonu River na dvě piva a
matjesy a v Mělníku jsme se
tradičně zastavili na soutoku.
Ke komoře v Liběchově jsme
přijížděli po pracovní době a
již jsme se chystali na
přenášení, když tu koukáme,
že máme zelenou. Když svítí
zelená, tak jedeme a vjeli jsme
do komory. Komorník tam
byl, a tak jsme se dozvěděli, že
pod soutokem jsou komory
v provozu déle. Dnes se jede
opravdu krásně. Asi po dvou
kilometrech se řeka stočila
přímo proti zapadajícímu
slunci, které zhruba po
čtvrthodině před námi zapadlo
za obzor. V Horních
Počáplech jsme se tradičně
zastavili na dvě a po desátý
jsme zakempovali u komory
pod Štětí.
V pondělí ráno, v den
předávky pošty, jsme vstávali
opravdu brzy. Když jsme
vyjížděli, první sluneční
paprsky dopadaly na řeku, po
které se povalovaly chomáče
mlhy, a bylo něco po šesté, co
jsme vjeli do komory. Do
včerejška jsme měli relativně
dost času na to, abychom

dohnali případně vzniklou
časovou ztrátu, ale zdržet se
něčím dnes by už bylo
nemilé. Například před
dvěma lety přišla poslední
ráno bouře, která zlomila
stožár a do poloviny zatopila
člun. Nic takového se naštěstí
nestalo, a tak jsme před
Roudnicí ještě zastavili,
uvařili si kafe, dali se do
pořádku a připravili si poštu
s průvodními dokumenty
k předání. Plánovaný příjezd
jsme měli v 10 hodin a bylo
za minutu deset, když jsme
na dohled od mola vystřelili
na pozdrav z pušky. Na molu
však nikdo nebyl a ani po
přistání jsme nikoho nenašli.
Až po telefonickém dotazu
jsme se dozvěděli, že
postmaster má zpoždění.
Přijel, až když jsme pili
druhou dávku piva, pro které
jsme si chodili do 2,5 litrové
polní láhve. Poštu s penězi a
dokumenty jsme formálně
předali a než přijeli jezdci
XP, jsme stihli i ukázkový
příjezd pro místní televizi. Po
odjezdu jezdců XP jsme si
sedli na jedno točený a vydali
se na posledních 10 km do
loděnice v Nučnicích. Tam
jsme vypláchli a uklidili loď
s vybavením, přebalili výstroj
a Grizzly nás odvezl do
Litoměřic na vlak. Po pěti
dnech a čtyřech nocích jsme
to konečně měli za sebou. Za
čtrnáct dní musel ještě brácha
dojet pro loď, která se po
plavbě, ale hlavně po těch
přenášeních, musela
přelaminátovat.
Flegama


RENDEZVOUS WI - CZ
2009!
Setkání, schůzka, potlach snad pouze jen to setkání,ale
zase jen několika známých
tváří, v žádném případě
nešlo o nespočetné
množství členů Westerners
International CZ.
Nebral jsem tento sraz jako
svoji povinnost sheriffa
jednoho z corralů, více však
jako možnost poznání
aktivní účasti členů
všech corralů WI - CZ, ale k
mému údivu realita byla
velkým zklamáním.
Při účasti čtyř (pěti)
moravských cowbojů
(jezdců Pony Expressu),
presidenta Westerners
International CZ, sheriffa
Trappers corralu, sheriffa
Bullet corralu Western City
corralu, Pony Express
corralu, rodeo (Petr Binhack)
a předáka Jardy, jsem
nezaregistroval, mimo
obyvatel City, žádné velké
"klany" dalších účastníků,
což bylo asi dobře nevím, kam by se utábořili a
srovnali, když pro moje
horolezecké "iglú"
zbylo malé místo hluboko v
lese.
K této skutečnosti (táboření)jsem nepochopil a nikdo mi
nevysvětlil možnosti a
kapacity "velkého
potlachu", ale měl jsem
pocit cizince ev. nevítaného

vetřelce, který je pouze
ohleduplně trpěn!?!
Když už jsem se v sobotu
"aklimatizoval" a těšil se na
večerní country-bál,přátelé - podržte se - došlo
p i v o?!? Nevím, jak by
dopadlo City při účasti
stovky žíznivých cowbojů,
ale já bych "lynchoval"
hospodského, nasedlal koně
a uháněl do Mexika?!?
Dostal jsem se teď k
jezdcům - cowbojům - z
jiného vaku - skoro
sportovního! Místní závod
na čtvrt míle, to byla
degradace amerického
sportovně-chovatelského
vrcholu sezony, n i k o l i
z pohledu nápadu,
myšlenky, ale z pohledu ú č
a s t i (6 koní,1 pony), s
tím, že udělená super hlavní
cena by měla odpovídat
konkurenci a výkonům
jezdců a koní(cca 60
přihlášených), ať již z
hlediska sportovního nebo
chovatelského posouzení!!
z mého hodnocení (koňáka)
- paskvil!!
Úmorné vedro, žízeň,
vyčerpaný program,
dalekých 150 mil
domů, mě donutilo v neděli
ráno (místo Mše svaté)
sbalit "típíí" and go home.
Cestou jsem nostalgicky
vzpomínal na zašlou slávu
srazů a dojezdů Pony
Expressu v Mníšku (ev.
Stříbrné Lhotě) v dobách
starých, s účastí nadšených
jezdců Pony Expressu,
indiánů, traperů a countrykapel.
Flegam
FlegCity za zády
S Beaver
neříkám - n i k d y -, ale
přeji si jen, abych zažil

ještě jednou Rendezvous
Made in USA v českém
provedení!
sheriff Pony Express Corralu
Václav M.

!
Reakce na článek
„Rendezvous WI-CZ 2009“
1. klan Trapperů byl tradičně
velmi početný. Byla jich plná
pevnost Fort Beaver. Také
WCC byl zastoupen v plné síle.
To je důkaz, že se stále ještě
neznáme.
2. tábořiště je uzpůsobeno
každoroční účasti členů. Až nás
bude jezdit víc, tak bude větší i
tábořiště.
3. je pravda, že došlo pivo
(Starobrno), ale dál se točil
Gambrinus, a k mání byla i
lahvová Plzeň!?!?

4. závod na 1/4 beaver city
míle rozhodně není a nikdy
nebude sportovně-chovatelský
vrchol sezóny. Je to jen
tradiční závod, kterého se
může zúčastnit každý, kdo má
koně a umí na něj nasednout.
Je to v podstatě recese a tak k
tomu všichni přistupují. Je to
nejoblíbenější část programu
na Rendezvous.
5. ze zašlé slávy Pony
Expressu v Mníšku máme
někteří z nás ještě dnes hořko
v hubě. Zeptejte se trapperů.
To se netýká jízdy Pony
Expressu jako takové.
Milan Mach
Je možné, že některé pasáže
článku Václava nechápu, jak
jsou myšleny, čili bych nerad
rozšiřoval řady nedorozumění.
Navíc, každý má právo na
názor. Podle mne ale tak, jak
je to napsané, je místy dost
zavádějící. Podstatu v bodech
popsal Milan. Například
výkřik došlo pivo. Není to

pravda. Došla jedna značka a to
Starobrno. Nebo závod na ¼
majle jak zní oficiální název,
který již evokuje, že jde o
sradamač. Navíc z mého úhlu
pohledu jde o program, který si
tradičně organizují členi
koňáckých corralů. Napadá mne,
že jelikož je to nový sheriff, tak
mu asi tak trochu uniklo, že
pořadatelem byla oficiálně Rada
WI-CZ, čili i on. Tak že tam
nebyl v pozici řadového
návštěvníka. Otázkou ale je, zda
mu to také někdo vysvětlil a
obávám se, že nikoliv. Docela
mne např. překvapil stesk nad
slabou účastí svých lidí. Jen
připomenu jistý spor, který se
zde řešil v r. 02. Orlana a její
článek! Bylo nám vysvětleno, že
jsou žně apod., a proto tak slabá
účast jezdců. My si na to již
zvykli a akceptujeme to.
Nicméně účast je vždy právě
starost sheriffa. Já tam měl např.
z 5O členů TC 28 lidí. Co se pak
týká kapacity, tak víme, že se
tam bez problému vejde přes 250
lidí, a již se i stalo, v případě
katastrofy není problém si
pronajmout vršek, čili zjevná
neznalost možností. Myslím ale,
že jej asi nejvíc naštvalo to, že
byl odkázán se stanem mimo
areál. No mne zase překvapilo
to, že westerňák neví, že
horolezecká kopule není zrovna
stylový stan komboje. Dříve tam
byl celý lágr, ale postupem času
si lidi pořídili stylovku a nebo
ubytování řeší jinak, např. tak,
že se nacpou k nám do stanů ;-)
Toto pravidlo tam mimochodem
platí už 15 let, tak že nás už
nenapadne, že to někdo neví.
Co se týká starých časů, tak
tehdy jsme Bílkovi dělali
pořadatele, tak že o tom vím
docela dost. Bylo by to na
obsáhlý článek. Stručně ale
řečeno, byla jiná doba, bylz na to
prachy a to velké prachy, které
nemáme a mít nebudeme.
Joe M.

KALENDÁŘ AKCI WI-CZ
A JEHO CORRALŮ
Beaver City č. p. 234, 592 53
Strážek,
Tel.: mobil 604672642
e-mail:
western.city@westerners.cz

6. ledna 2010
,,Den osídlení Beaver City“
(WCC)
Beaver City – Strážek
Tradiční oslava osídlení BC.
Kontakt/Info: WCC; Alík – Alena
Adamíková, Beaver City č.p. 234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642;
e-mail:
western.city@westerners.cz

13. února 2010 od 19 hod.
Cowpackův Country Bál
Sokolovna Strančice
Tradiční Country bál WI-CZ.

20. března 2010 (10h.)
,,XXX. Mimořádná 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
„Skotské skotačení na Beaver
City“! Bude upřesněno!
Kontakt: Trappers´Corral WI-CZ,
Veleslavínská č.p.42, 162 00
Praha 616;
e-mail: trappers@westerners.cz
Tel: Hl. organizátor - Červotoč
739922007; sheriff 606366529

Kontakt/Info: WI-CZ,
Veleslavínská č.p. 42, 162 00,
Praha 616, Milan Mach,
tel. 606459153,
e-mail: wi@westerners.cz
Hl. pořadatel: Jelena Becová, tel.
603156465

31. března 2010
Významný den BC –
založení Bullet Corralu

27. - 28. února 2010
,,Závody lyžníků na BC“
(WCC)
Beaver City – Strážek

10. dubna 2010
O zlatý šíp B. C. (WCC+TC)
Beaver City - Strážek

Závody na dobových lyžích okolo
BC..
Kontakt/Info: WCC; Alík – Alena
Adamíková, Beaver City č.p.234,
592 53 Strážek;
Tel.: mobil: 604672642;
e-mail:
western.city@westerners.cz

20. března 2010
Skotské skotačení v BC
(WCC)
Beaver City – Strážek
Tradiční skotské hry a soutěže
jako na Skotské vysočině.
Kontakt/Info: Alena (Alík)
Adamíková

Akční soutěže v lukostřelbě o
zlatý šíp. Soutěž bude probíhat
ve dvou kategoriích – historické
a moderní luky.
Kontakt/informace: WCC;
Karel Hejtman,
Beaver City č. p. 234, 592 53
Strážek; Tel.: mobil: 606753475;
e-mail: tartan.k@mybox.cz

16. - 18. dubna 2010
,,Manévry“ Rogers
Rangers
& French Marine (MP při
TC)
Místo dle propozic
Bojové cvičení vojáků války

Změna programu
vyhrazena!!!
sedmileté.
Nutno si vyžádat propozice:
Milan Svoboda; Fučíkova 457, 503
03 Smiřice; mobil: 606287957; email: zeza@seznam.cz

23. -25. dubna 2010
Jarní setkání přátel divočiny
aneb. Westernu a trampingu
(WCC & TC)
Beaver City & Fort Beaver –
Strážek
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
Nebo TC Joe Moravec;
Veleslavínská č. p. 42,
162 00 Praha 616; tel: 736126435;
e-mail: trappers@westerners.cz

22. května 2010 (RC)
Praha Radotín
1. divize - Mistrovství České
republiky v rodeu
Kontakt/informace: Milan Mach,
Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,
Tel.: mobil: 606 459 153
e-mail: milma@softmail.cz

18. listopad 2010
Významný den WI-CZ
Založení organizace WI-CZ
* 18. 11. 1989

RODEO CORRAL
WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ r. 2010
* 22.05.10 – Radotín (1.)

Kontakt: Milan Mach, Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, 606 459 153
e-mail: milma@softmail.cz
* 19.06.10 – Tábor-Větrovy (2.)
Kontakt: Libor Hrubý, Tábor-Větrovy 104, 390 01 Tábor I, 602 175 200
e-mail: western@rancvetrovy.cz
* 26.06.10 – Hoslovice (2.)
Kontakt: Terezie Součková, Penzion a ranč U Starýho kance, 387 19 Hoslovice 10
e-mail: tereza@danek-group.cz, 602 383 287
* 10.07.10 – Malenice (2.)

Kontakt: Roman Mráz, 387 06 Malenice nad Volyňkou 15, 603 476 877
e-mail: sedlar.roman@seznam.cz
* 07.08.10 – Malenice (2.)

Kontakt: Roman Mráz, 387 06 Malenice nad Volyňkou 15, 603 476 877
e-mail: sedlar.roman@seznam.cz
* 04.09.10 – Tábor – Větrovy (2.)
Kontakt: Libor Hrubý, Tábor-Větrovy 104, 390 01 Tábor 1, 602 175 200
e-mail: western@rancvetrovy.cz
* 25.09.10 - Hoslovice (1.)
Kontakt: Terezie Součková, Penzion a ranč U Starýho kance, 387 19 Hoslovice 10
e-mail: tereza@danek-group.cz, 602 383 287
Za Radu RC
Milan Mach – zástupce pro záležitosti pořadatelů

Poznámka: 1. divize - Mistrovství České republiky v rodeu
2. divize – Pohár WI-CZ.
Pohár Dyka Krchova juniorů se jede při každém rodeu.

Tel.: mobil 603156465,
e-mail: treasurer@westerners.cz
Sheriff Pony Expressu: Václav Michalíka
Leoše Janáčka 1011, 410 02 Lovosice, Tel.:
mobil 606646123,
pony.express@westerners.cz ,
http://xpc.westerners.cz

RADA WESTERNERS

Sheriff Western City Corralu:
Alena (Alík) Adamíková

INTERNATIONAL CZ o. s.

Milady Horákové 40, 602 00 Brno,

Sídlo: Veleslavínská č.p.42

nebo Beaver City č.p.234, 592 53 Strážek,

162 00 Praha 616

Tel.: mobil 604672642

IČ: 000501379

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

Bankovní kontakt

http://wcc.westerners.cz

Poštovní spořitelna Praha, č. ú.: 151486749/0300

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

Sheriff Rodeo Corralu: Aleš Chládek

Nabídka pro

Liliová 14, 110 00 Praha 1 Staré Město,

sběratele pohlednic
Objednejte si uvedenou
neopakovatelnou pohlednici a
my vám ji doručíme poštou Pony
Expressu v srpnu 22. 8. 2010.
Cena za 1 pohlednici včetně
odeslání poštou Českého Pony
Expressu je 30,- Kč.
Pokud máte zájem o tuto
neopakující se kuriozitu, zašlete
poplatek za poslání pohlednice
složenkou s vaší přesnou zpětnou
adresou nejpozději do 20. 8. 2010
víc na www.xpc.westerners.cz
Objednávka bude vyřízena po
zaplacení poplatku 30,- Kč
složenkou na adresu:
Pony Express Corral WI-CZ
Komenského 230
742 01 Suchdol nad Odrou

President WI-CZ: Milan Mach

Tel.: mobil 723248305,

Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5,

e-mail: rodeo@westerners.cz ,

Tel.: mobil 606459153,

http://rc.westerners.cz

e-mail: wi@westerners.cz,

Sheriff Bullet Corralu:

http://www.westerners.cz

Pavel (Dr. Parafín) Mrázek

Vicepresident WI-CZ & Sheriff

Dlouhá 132, 411 55 Terezín

Trappers´Corralu:

Tel.: mobil 605585928,

Josef (Joe) Moravec

e-mail: bullet@westerners.cz ,

Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,

http://bc.westerners.cz

Tel.: mobil 606366529

REP WI-CZ &

e-mail: vicepresident@westerners.cz;

Hlavní Webmaster WI-CZ:

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

Jan P. Bryner (Dán)

Secretary WI-CZ:

V Betlémě 37, 281 67 Stříbrná Skalice,

do odvolání náplní této funkce je pověřen President

Tel.: mobil 776766763,

WI-CZ!

e-mail: hw@westerners.cz

Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář) :

Předseda odborné střelecké komise

Jelena Becová

WI-CZ:

Všestary 13, 251 63 Strančice,

Pavel (Dr. Parafín) Mrázek
Dlouhá 132, 411 55 Terezín
Tel.: mobil 605585928,
e-mail: strel.kom@westerners.cz
Předseda Revizní komise WI-CZ:
Lenka Haberlová
Yugoslávských partyzánů 17/1080,
160 00 Praha 6, Tel.: mobil 603520176,
e-mail: rev.kom@westerners.cz

Hledáme prostory pro pořádání historických bitev
z Francouzské a indiánské války a Americké občanské války.
Potřebujeme pár hektarů lesa, případně členitého terénu, s možností táboření pro 50 – 70 stanů a
místem pro zaparkování 40 – 50 aut.
Tyto akce nejsou určeny pro diváky a jsou přístupné pouze dobově oděným účastníkům.
O vhodném místě informujte Pavla Flegmu Svobodu: e-mail: flegma@cacwa.cz
Tel. – 739 02 95 25

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

Nový E-shop pro Vaše Hobby
WWW.GENERAL-STORE.CZ
E-mail: shop@general-store.cz
Tel. mobil: 604 672 642, 607 918 066
Přímý prodej pouze o víkendech:
Beaver City – westernové městečko
592 53 Strážek, ev.č. 024
Sleva pro Členy WI-CZ!

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!

V
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CZZ
Informační čtvrtletník

JJeenn pprroo ččlleennyy!!

Členská publikace zdarma!
Vydává Westerners International – CZ o. s.
Redakce – Rada WI-CZ
Veleslavínská č. p. 42
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162 00 Praha 616
Telefon:
Moravec 606 366 529

Uzávěrka příštího čísla

Mach 606 459 153

15. února 2010

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

Vyjde do 15. března 2010
Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2010, vyjde do 15. 6. 2010

