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Veselé Vánoční svátky
a šťastný Nový rok 2021

Ahoj Westerners…
neprožíváme zrovna šťastné období. Dá se
říct, že je tomu právě naopak. Rok 2020 vypadá
sice numericky zajímavě, ale ve skutečnosti je to
nejhorší rok v novodobé historii lidstva. Může za to
neviditelný COVID-19 a to co způsobil. Tedy
celosvětovou pandemii.
Zasáhla všechny obory činnosti a
pochopitelně i tu spolkovou. Při tom jsme měli
přeci jen trochu štěstí. Těsně před ochromením
normálního
života
jsme
stihli
uspořádat
Shromáždění vyslanců i Cowpackův Country bál.
A pak to přišlo. Naděje svitla koncem června a
všichni mysleli, že už bude líp. No a teď už opět líp
není a asi dlouho nebude. Přesto považuji za malý
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zázrak, že se podařilo odjet celkem čtyři rodea a
vyhlásit Mistra v rodeu i Vítěze Poháru WI-CZ.
Velký dík patří organizátorům, radě Rodeo
Corralu, a hlavně pořadatelům rančerům. Stejně
tak díky úsilí všech organizátorů a jezdců projel
Pony Express už po 36. nejen Čechami a
Moravou, ale celou Evropu. Tím ale výčet toho
pozitivního končí.
Podzim je ve znamení totální uzávěry a
zákaz shromažďování výrazně narušil další
plánované důležité akce corralů. Hlavně činnost
rad jednotlivých corralů a tím i organizaci
členských schůzí. Veškeré termíny se přesouvají
na jaro příštího roku, ale jistotu zatím nemá nikdo.
Nechci končit pesimisticky, protože vím,
že naděje neumírá a co nás nezabije, to nás posílí.
Přeji všem hlavně klidné vánoční svátky, pevné
zdraví a optimismus do příštího roku. Ještě je toho
hodně před námi a my to určitě zvládneme.

Milan Mach,
Secretary WI-CZ
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nedaleko dnešního města Portsmouth.
To první bylo od roku 1607, v dnešní
Virginii a jmenovalo se Jamestown.
Poutníci byli Angličané, kterým bylo
umožněno žít v Nizozemsku, kde měli
náboženskou
svobodu.
Důvodem
rozhodnutí odejít do Ameriky byla
snaha o uchování jejich anglické
kulturní identity. Odpluli v počtu 102
lidí včetně posádky z jihoanglického
Plymouth na palubě plachetnice
Mayflower. Počátky osady nebyly
lehké, osadníky sužovaly nemoci,
kterými se nakazili už během plavby a
nastávající zimu jich přežila pouze
polovina.
K přežití
osadníkům
významně pomohli domorodci, kteří
jim během zimy poskytovali obživu a
pomohli jim v nejhorších časech. Na
oslavu přežití uspořádali poutníci na
podzim roku 1621 slavnost, na kterou
pozvali i domorodce-zachránce. Tato
slavnost úrody se dnes považuje za
první Den díkuvzdání (Thanksgiving),
který je dnes největším svátkem USA.
zdroj Wikipedie
mim

Mayflower 9. listopadu 1620

Je tomu už 400 let, kdy slavná loď
Mayflower, přistála u břehů Severní
Ameriky a přivezla takzvané Otce poutníky.
V Čechách ve stejnou dobu, prchalo
stavovské vojsko před císařským z Bílé
Hory. Poutníci založili na místě přistání
v Cape Cod Bay, dnešní stát Massachusetts,
druhé stále osídlení na pobřeží Ameriky,

Rodeová sezóna 2020
Bylo to komplikované, ale nakonec se
podařilo, až na jednu výjimku, sezónu
odjet. Z naplánovaných pěti rodeí, se
uskutečnily čtyři. Rada Rodeo Corralu
to považuje za velký úspěch. Nebylo
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by to možné bez aktivní spolupráce
s rančery. Poděkování patří i jezdcům za to,
že si udrželi dobrou formu i v téhle nelehké
době. A jak to všechno nakonec dopadlo?

Pohár Steer Wrestling. Tady bodovali
pouze dva jezdci a byla to bitva do
„posledního skoku“. Nakonec pohár převzal
Miroslav Kraus, který měl v celkovém
součtu pouze o bod víc, než druhý Jan
Veselý. Taková byla letošní sezóna. Jaká
bude ta příští, to je zatím ve hvězdách.
Musíme doufat, že se pandemie zmírní a že
se nebude konat „třetí vlna“. Moudřejší
budeme nejdříve na jaře. Rodeu zdar!
za radu Rodeo Corralu
Milan Mach
Přiložené foto:
1. Mistr ČR v rodeu 2020 Jan Veselý
2. Pohár WI-CZ v rychlostních
disciplínách: zleva Kristýna Matějková,
Petra Hesová, Eliška Roučová.

Mistrem v rodeu se suverénně stal Jan
Veselý, viz foto. Jezdec, který dlouho patří
do rodeové špičky, ale titul mu stále unikal.
Vyhrál s náskokem 17 bodů před sestrami
Nováčkovými, Natálií a Adélou. Ty se dělí
o druhé místo se stejným počtem bodů.
Největším překvapením roku je právě
umístění Natálie Nováčkové, nedávno ještě
juniorky. Pohár WI-CZ v rychlostních
disciplínách vybojovala, podle očekávání,
Kristýna
Matějková
s šestibodovým
náskokem před Petrou Hesovou. Třetí
Eliška Roučová už měla výraznou bodovou
ztrátu.

Kozáci
v severní Americe II.

Poháry rodea
Foto Roman Baudis
Pohár Dyka Krchova juniorů se dělí na
dobytkářské a rychlostní disciplíny.
Dobytkářské ovládla Denisa Jandová,
rychlostní Tereza Baudisová. A nakonec

Evropské státy spolu v koloniích
neustále soupeřily o zdroje, bylo
nevyhnutelné, že i Rusové se na
Aljašce dříve či později s někým
střetnou. Portugalci a Španělé byli
prvními evropskými národy, které se
vydaly do zámoří hledat nové země
a zdroje příjmu. Krátce po Kolumbově
objevení
Ameriky
Portugalsko
a Španělsko uzavřelo tordesillaskou
smlouvu. Na základě této dohody
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Španělé zabrali téměř celou Jižní
a Severní Ameriku. Španělé svůj
nárok na kontinent brali velmi vážně,
a proto když se v roce 1768 dozvěděli
o ruských aktivitách na Aljašce, brzy
zorganizovali
několik
námořních
expedic na sever podél západního
pobřeží Severní Ameriky: v letech
1774–1792 jich proběhlo celkem
sedm. Nakonec ale Španělé usoudili,
že oblast tak daleko na severu je nad
jejich momentální možnosti a spokojili
se s osidlováním Kalifornie.
Brzy
po
Španělech
se
na
severoamerické
scéně
objevili
Francouzi a Angličané. Především
Anglie byla významným soupeřem
Ruska
v oblasti.
V
období
zámořských objevů bylo obvyklé, že
námořní kapitáni formálně zabírali
území, které si dosud nepřivlastnil
žádný jiný evropský stát. V druhé
polovině 18. století byla Anglie velmi
silnou námořní mocností, britská
Admiralita vyslala sedm expedic
kolem světa. Zdaleka nejzdatnějším
anglickým navigátorem byl kapitán
James Cook, který dvakrát obeplul
zeměkouli. Poslední Cookova plavba
přinesla první mapy západního
pobřeží
Severní
Ameriky,
od
Kalifornie až do Arktidy, což byl
významný úspěch – konečně byl
znám tvar amerického kontinentu.
Boj
evropských
mocností
o severovýchodní pobřeží Ameriky
často narušovaly život a kulturu
zdejších
domorodců.
Názorným
příkladem je třeba Baranovův návrat
do jihovýchodní Aljašky v roce 1804.
Ruský car vyslal do Ameriky
námořnictvo,
aby pomohlo
při
zajištění a obraně ruského nároku na
Alexandrovy ostrovy. Loď Neva přijela
na pomoc Alexandru Baranovovi při
znovudobývání
Novoarchandělské
stanice. Neva palbou
z děl
vybombardovala pozici Tlingitů a ti
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uprchli do hor. Indiáni se později vrátili
a s Rusy uzavřeli mír. Rusové Indiány
naučili, jak pěstovat brambory a ti
potom brambory a zvěřinu Rusům
prodávali. Tento pakt se ukázal být
zcela klíčovým: cesta do Ruska byla
dlouhá a nákladná a zásoby tak do
Nového
Archandělsku
kolikrát
nedorazily. Bez dodávek potravin od
Tlingitů a pracovní síly Aleutů by
ruská kolonizace Aljašky patrně
skončila debaklem.
Od roku 1818 byl aljašským
guvernérem vždy ruský námořní
důstojník. Baranov v Rusko-americké
společnosti působil v letech 1799–
1818 a v této době řídil své lovce na
Aleutských
ostrovech,
Kodiaku,
Cookově zálivu a Zátoce prince
Williama a Alexandrových ostrovech.
Založil také první ruskou stanici Fort
Ross v Kalifornii, na pobřeží severně
od San Francisca. Rusové Fort Ross
spravovali až do roku 1841, kdy ji
prodali
kalifornskému
osadníkovi
Johnu Sutterovi.
Ruští cestovatelé se snažili získávat
nejrůznější informace o této zemi,
protože
guvernéři
a vládní
představitelé chtěli vedle kožešin
získat i další zdroje. Je pozoruhodné,
že během celého období ruské
kolonizace na Aljašce těch Rusů zase
moc nebylo, jejich nejvyšší počet byl
v jednu dobu 833. Rusové se pokusili
rozběhnout i velrybářství nebo těžbu
uhlí. Prospektoři na pevnině provedli
několikrát průzkum a vedle uhlí nalezli
i malé množství zlata. Ve výsledku to
ale byly pouze kožešiny, které Ruskoamerické
společnosti
přinášely
skutečný zisk. V 50. letech 19. století
začaly
sílit
hlasy
pochybující
o výnosnosti
a udržitelnosti
celé
aljašské
kolonie.
Rusové
nashromáždili
informace
o všech
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dostupných
aljašských
zdrojích.
Nepodařilo se jim, ale úspěšně rozjet
velrybářství ani těžbu uhlí na
Kenaiském poloostrově a ta trocha
zlata, co Rusové našli, nestála ani za
pokus o zahájení nějaké větší
těžební operace. Po řece Yukon se
dostali hluboko do vnitrozemí, a i tam
zásoby kožešin vysychaly. Ruská
kolonie byla zcela závislá na práci
místních
Aleutů
a jihovýchodní
Aljaška i na potravinách od Tlingitů.
Soužití
s Tlingity,
kteří
zůstali
poměrně silní, navíc nebylo úplně
bezproblémové a několikrát došlo
i k ozbrojeným střetům.
Někteří carovi poradci poukázali na
to, že kožešiny se dají získat
i z povodí Amuru v Číně a tamní
loviště
jsou
dosud
víceméně
nevyužitá, navíc dostupnější a lépe
hájitelná. Diskuse nakonec vedla
k otázce, zda celá Aljaška není pro
Rusko spíše přítěží než přínosem.
Car a jeho rada tedy nakonec
rozhodla
se
Aljašky
zbavit
a soustředit se více na Asii. Když tato
informace pronikla na veřejnost,
Spojené státy rychle daly najevo svůj
zájem.
Konečný prodej se ale mohl
uskutečnit až po skončení americké
občanské války. V roce 1867 došlo
mezi Ruskem a Spojenými státy
k dohodě
a americký
ministr
zahraničí William H. Seward a ruský
vyslanec ve Washingtonu Eduard de
Stoeckl podepsali smlouvu o koupi,
kterou později ratifikoval americký
Senát, podepsal prezident a car.
Slavnostní obřad předání moci se
uskutečnil v Novém Archandělsku
18. října 1867.
Místní tlingitští a haidští Indiáni proti
tomu protestovali – svoji půdu
Rusům přeci neprodali, ale oni území
prodali Američanům, jako kdyby jim
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patřila. Avšak kromě protestů proti
tomu domorodci nemohli udělat vůbec
nic. Později Tlingitové a Haidové podali
žalobu
k americkému
federálnímu
soudu s tím, že oni byli právoplatnými
vlastníky země, která přešla pod
americkou kontrolu v roce 1867. Soud
jim dal za pravdu a přiřkl jim finanční
odškodnění. Pro Rusko bylo zbavení
se své americké kolonie pragmatickým
rozhodnutím. Aljaška už nevynášela
tolik, co dříve a možnosti Ruska ji
bránit byly velmi omezené, ne-li žádné.
Prodejem Spojeným státům se tak
uzavřela další významná kapitola
evropské
kolonizace
amerického
kontinentu.
Zdroj: Původní sérii článků „Russia's
colony“ naleznete na stránkách Alaska
Humanities Forum, jež provozuje
americká státní organizace National
Endowments for the Humanities.

Tandem

Vyhodnocení 36. jízdy
Pony Expressu!
Němci přijeli s lehkým předstihem
oproti plánovanému času, a tak
Západní větev mohla vyrazit o něco
dříve. Tento náskok v podstatě udržela
a do Stříbrné Lhoty přijela v předstihu
30.min., stejně jako Jižní větev.
Jihozápadní větev na posledních
úsecích nabrala zpoždění, ale díky
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dostatečné rezervě bylo po jejím
příjezdu dostatek času na přípravu
pošty a Česká Východní větev tak
startovala na čas. Do Jihlavy přijela
s velkou rezervou asi ¾ hodiny a díky
tomu, že zde byla plánovaná hodinová
rezerva na přípravu pošty, která nebyla
potřeba, odjížděla Moravská Západní
větev asi o 1.1/2 hod. dříve. Vzhledem
k tomu, že na prvních úsecích ještě
něco najela, bylo nutné ji na Poštovním
úřadě v Beaver City trošku přibrzdit, i
tak pošta do Suchdola nad Odrou
dojela s předstihem. Po krátké přípravě
pošty startovala nejdříve Moravská
Severní a chvilku poté i Moravská
Východní větev s předstihem, oproti
plánovanému času. Na hranice se
Slovenskem dorazila pošta přesně na
čas a díky tomu mohla Slovenská
pošta startovat podle plánu. Na Polské
hranice dojela pošta přes Opavu, kde
byl program k 20. výročí jízdy této
větve také na čas, dokonce o 10 min.
dříve. Celý letošní ročník byl
poznamenán velice smutnou událostí,
která se stala těsně před jízdou.
Navždy nás opustil kamarád a
dlouholetý jezdec Petr Binhack. Jedno
z jeho posledních přání bylo projet
celou trasu v doprovodném vozidle,
což už bohužel nestihl. Vznikla tak
myšlenka splnit mu toto přání formou
jakých si kondolenčních archů a jeho
fotografií, které vezli u sebe předáci
všech větví, každý jezdec tak mohl
připojit svůj podpis, případně poslat
vzkaz. Ti, kteří vzali jeho fotku sebou
na trasu, mu tak pomohli symbolicky
odjet poslední jízdu.
Vzhledem ke špatné situaci ohledně
Covidu, nebylo možné na podzim
udělat rozpravy na všech větvích, a tak
vyhodnotit a uzavřít celý letošní ročník.
Proto bych chtěl touto cestou
poděkovat všem jezdcům, pošťákům i
celému realizačnímu týmu za skvělé
zvládnutí celého 36. ročníku a doufám,
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že se všichni ve zdraví potkáme u 37.
ročníku.
Jarda Čermák Sheriff XPC

Program WI – CZ z. s.
na rok 2020-2021
Změna programu je vyhrazena!
Z důvodu opatření k pandemii
covid-19 doporučeno si termíny a
akce ověřovat u pořadatelů!

V roce 2020 slaví WI-CZ
30 výročí založení!

Akce Rodeo Corralu:
Kontakt – info:
Sheriff Michal Tesař, tel.: 602 954 863,
mail: kovarstvi@seznam.cz
Nebo též zástupce jezdců Rodeo Corralu Josef Fiala, tel. 733
503 568, email: ranchsharasan@seznam.cz
Web: www.ceskerodeo.cz

Kalendář akcí Rodeo Corralu v 2020
již vyčerpán.
Na rok 2021 se plánuje!
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Akce Trappers ‘Corralu:
Info – kontakt:
Sheriff Zbyněk „Tandem“ Skořepa,
Španielova 1268/3, 160 00 Praha 6 - Řepy, Tel.: mobil:
731 477 065
e-mail: trappers@westerners.cz

Kalendář akcí Trappers´ Corralu
v 2020 již vyčerpán či z důvodu
pandemie zrušen.
Na rok 2021 se plánuje!

WI – CZ

Akce
Western City Corralu:
Kontakt:
Western City Corral WI-CZ
p. s.
Alena „Alík“ Adamíková
(Sheriff Corral)
Tel.: +420 604 672 642
e-mail : western.city@westerners.cz ,
http://wcc.westerners.cz/
Westernové městečko Beaver City, č. p. 234,
592 53 Strážek, Czech Republic
www.general-store.cz
Na všech akcích pořádaných v Beaver City je
požadován dobový oděv z let 1850 až 1890
s výjimkou členů WI-CZ o. s.,
u kterých je samozřejmostí dobové oblečení dle
jejich zaměření. Nerušte nám prosím pobyt v
Beaver City pohybem osob nevhodně oblečených!
Děkujeme
Western City Corral WI-CZ o. s.

Vzhledem k současné situaci
bohužel všechny akce
naplánované do konce tohoto
roku v Beaver City rušíme.

Akce Bullet Corralu:
Kontakt – info:
Miroslav Oupor, Hosín 163,
373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz

U všech akcí nutno vyčkat na potvrzení!

Kalendář akcí Bullet Corralu v 2020
již vyčerpán či z důvodu pandemie
zrušen.
Na rok 2021 se plánuje!

Kontakt – info: Pony Express Corral WI-CZ, p.s.
Sídlo: Muzeum Městyse Suchdol nad Odrou
Komenská ulice 230,
74201 Suchdol nad Odrou;
Sheriff: Jaroslav Čermák
Tel.: + 420 602 328 809
E-mail: j.cermak@dverecag.cz
E-mail: pony.express@westerners.cz

PRÉRIE EXPRESS
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START - České části Pony Expressu
PL
Kateřinky (hranice PL) - Post Office
Datum 20.8.2021 12.00 hod
START - Moravské Západní větve
Suchdol nad Odrou Post Office (příjem a
výdej pošty)
Datum 20.8.2021 02.30 hod
START - České Východní větve
Jihlava Post Office (příjem a výdej pošty)
Datum 21.8.2021 10.00 hod

SSm
měěrr aa ččaassoovvýý rroozzvvrrhh jjíízzddyy
3377.. rrooččnnííkkuu X
XPPC
C 22002211..
Časy startů, průjezdů a cílů jednotlivých
větví Československého Pony Expressu.
V těchto časech je možné předat
poštovní zásilky na daných Post Office.
SMĚR JÍZDY PONY EXPRESSU
z Polska přes Česko do Německa
ze Slovenska přes Česko do Německa
START - České části Pony Expressu
SK
Bumbálka (hranice SK) Post Office
(příjem a výdej pošty)
Datum 20.8.2021 02.30 hod

START A/ČR hranice - České Jižní
větve
Studánky (Market) - Post Office (příjem
pošty)
Datum - 21.8.2021 02.00 hod
START České Jihozápadní větve
Lísková Post Office (příjem pošty)
Datum - 21.8.2021 07.00 hod
START České Západní větve
Stříbrná Lhota Post Office (příjem pošty)
Datum - 22.8.2021 01.00 hod
Cíl D/ČR hranice - České Západní
větve
Dolní Poustevna (hranice ČR) – (příjem a
výdej pošty)
Datum 22.8.2021 18.30 hod
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RADA WESTERNERS INTERNATIONAL CZ Z. s.
Sídlo: Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5.
IČ: 000501379, Bankovní kontakt Poštovní spořitelna Praha, č. ú.: 151486749/0300
President WI-CZ: Miroslav „Hurikán“ Oupor, http://www.westerners.cz
Hosín 163, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Tel.: mobil 603 443 830, e-mail: wi@westerners.cz,
Vicepresident WI-CZ: Jaroslav Čermák viz Sheriff XPC, e-mail: vicepresident@westerners.cz
Secretary WI-CZ: Milan Mach, Hábova 1519/24, 155 00 Praha 5, Tel.: mobil 606459153,
e-mail: tarpanclan@seznam.cz
Strážce pokladu WI-CZ (Hospodář): Karel Šlejhar; Rudolfovská 63/127; 370 01 České Budějovice;
Tel: 777 782 690; e-mail: slejhar@kostax.cz

Sheriff Pony Expressu: Jaroslav Čermák, http://xpc.westerners.cz
Sídlo XPC: Muzeum Městyse Suchdol nad Odrou, Komenská ulice 230, 74201 Suchdol nad Odrou,
Tel.: mobil

+ 420 602 328 809, e-mail: pony.express@westerners.cz ,

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

Sheriff Western City Corralu: Alena (Alík) Adamíková, http://wcc.westerners.cz
Beaver City č. p. 234, 592 53 Strážek, Tel.: mobil 604672642, e-mail: western.city@westerners.cz,

Sheriff Rodeo Corralu: Michal Tesař, http://rc.westerners.cz
Tel.: mobil: 602 954 863, Sídlo RC: Čestice 181, PSČ 387 19, e-mail: sheriff@ceskerodeo.cz,

Sheriff Bullet Corralu: Stanislav (Jizva) Baláž, http://bc.westerners.cz
Sídlo Corralu: Hosín 163, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Tel.: mobil Tel.: 608709878,
e-mail: bullet@westerners.cz
Hlavní Webmaster WI-CZ: Vladimír Morčinko; Tel.: mobil: 775 609 672; e-mail: hw@westerners.cz
Předseda odborné střelecké komise WI-CZ: stávající sheriff Bullet Corralu.
Šéfredaktor Prerie Expressu: Josef „Joe“ Moravec, Nad stanicí 18, 162 00 Praha 616,
Tel.: mobil: 606 366 529, e-mail: moravec.vn@gmail.com
Kontrolní komise WI-CZ:
Předsedkyně – Lucie Horáková; Tel: 774 076 113; e-mail: Luca1998@seznam.cz ; rev.kom@westerners.cz
Členové KK: Martina Hampejsová; Tel: 723 416 254; e-mail: martina.hampejsova@email.cz
Tomáš Nový; Tel: 773 966 790; e-mail: predakjv@seznam.cz

PRÉRIE EXPRESS

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

PRERIE

EXPRESS

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

10.

WI – CZ

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

Uzávěrka příštího čísla
15. února 2021
Vyjde do 15. března 2021
Uzávěrka následného čísla: 15. 5. 2021, vyjde do 15. 6. 2021

