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Ahoj Westerners…
po dlouhé době se opět v Beaver City chvěla zem
pod kopyty koní. Krásný pohled, když se po louce
u městečka ženou koně tryskem. Bylo jich letos
osm, a to je ideální počet.
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Jste zvědaví, kdo na nich seděl? Tak dobře:
Roman Fojtík, Alexandra Burianová, Natálie
Zieglerová, Eva Bukáčková, Michal Daněk,
Monika Petrášová a Marcela Petrášová (ta jela
dokonce na dvou koních). Do finálové jízdy
postoupili tři jezdkyně. Způsobem start-cíl
s přehledem vyhrála Natálie Zieglerová viz foto

a od presidenta WI-CZ obdržela pěknou cenu.

Už před tímto dostihem se soutěžilo na nože! Tedy
ve vrhu tomahavkem a nožem, dvoukolově
v každé kategorii. V početném poli přihlášených
zvítězili: tomahavk (17 soutěžících) Karel
„Carlos“ Hejtman (Beaver City) a nůž (15
soutěžících) Jiří „Brant“ Patoka (Beaver City).
Sobotní program pokračoval rychlým tempem.
Nejprve lukostřelba, atraktivní disciplína. Tady
zvítězil mezi 20. účastníky Jakub „Hugo“
Mysliveček (Beaver City). Pokračovalo se
tradičním a fyzicky namáhavým rýžováním zlata.
Nejvíc zlata v nejrychlejším čase vyrýžoval ve
finálovém kole a pokořil celkem 13 zlatokopů
Luděk „Luďa“ Novotný (Beaver City). Poslední
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soutěží nabitého programu byla střelba ze
vzduchovky. Nejpřesněji střílel Ivo „Zvíře“
Štěnička (Stonetown) a porazil ostatních 18
střelců.
Večerní Country bál zněl písněmi skupiny
Xant. Prý hrají bluegrass, ale jako bluegrass to
moc neznělo. President WI-CZ spolu se
sheriffkou Western City Corralu předali ceny
vítězům a jelo se na plno až do rozbřesku.
Ostatně jako vždycky. V malém kruhu
nejbližších přátel, jsme na verandě Pony
Express Station uspořádali malou rozlučku
s Petrem Binhackem, exprezidentem WI-CZ,
bývalým sheriffem Rodeo Corralu a
dlouholetým jezdcem Československého i
Amerického Pony Expressu. Zapálili jsme
svíčku a k setmělému nebi pozvedli pár
panáků. Tady výčet toho pozitivního končí.
Faktem je, že se letošní Rendezvous
nepovedlo. Atmosféra v městečku byla ospalá
a nezachránila ji ani tradičně hojná účast
traperů. V nejhorším světle se ale ukázaly
služby. V saloonu za barem párek notně
opilých Kozáků čepoval pivo takovým
způsobem, že ztratilo všechno, co si pod tímto
nápojem můžete a chcete představit. A večeře
u „Roštíka“, stejná písnička jenom jiní
interpreti. Ani další obsluha si nevedla o moc
lépe. Byla alespoň střízlivá. Navíc v sobotu
před půlnocí pivo došlo!!! Aby toho nebylo
málo, tak po půlnocí došla i voda ve studni!
V neděli ráno nezbylo než se opláchnout
v kádích na rýžování zlata. Loni také na
Rendezvous došla voda, ale to byl rok, kdy
bylo extrémní sucho. Letos tomu tak není.
Největší problém ovšem nastal po Dostihu
(píšeme o tom na jiném místě). Rada
vynaložila značné úsilí, aby nalákala členy do
Beaver City. Nakonec je možná dobře, že
nepřijeli. To by pivo došlo už v pátek. Jak
napsal můj kamarád: „Některé lidi se nedaří
nahradit, mladým chybí zapálení a starší
rezignovali na zaběhané tradice“ HOWGH!

Milan Mach,
Secretary WI-CZ
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Nečekaný problém
na Rendezvous 2020
Je domluveno a psáno, že během
Rendezvous WI-CZ (pátek až neděle)
mohou členové WI-CZ na akci používat
stylový oděv, který je vhodný podle jejich
zaměření. Je to proto, že činnost našich
corralů zabírá svým zaměřením velkou část
období Divokého západu a také zasahuje do
modernější doby přelomu 19. a 20, století.
Nevyžaduje se tedy od všech našich členů
oděv striktně dobový. Proto přítomné členy
Rady WI-CZ i účastníky Dostihu na ¼
Beaver City míle zaskočilo rozhodnutí
vedení Western City Corralu (WCC), že
jezdci nebudou vpuštěni do městečka,
protože nejsou dobově oblečeni. Popravdě u
dvou jezdců by se dali najít i prohřešky
stylové, ale dalo se to rychle vyřešit. Navíc
po dostihu měli jezdci v úmyslu, dát si jedno
pivo, vypít si ho na hranicích městečka a
večer se po převlečení vrátit na Country bál.
Protesty jezdců ani argumenty presidenta
WI-CZ nebyly vyslyšeny. Následovala
logická reakce všech osmi jezdců: do
Beaver City už nikdy nepřijedeme. Je to
velmi překvapivý a nešťastný zásah ze
strany WCC. Rada WI-CZ bude tuto
záležitost projednávat na nejbližším
zasedání. Jedna z možností je i přesunutí
Rendezvous WI-CZ do jiné lokality, kde nás
určitě přijmou vlídněji. Nejhorší je, že to je
rána do zad z vlastních řad.
-mim-

Jiný úhel pohledu na problém
na Rendezvous na BC
Už mě to nebaví a je mi z toho
smutno. Dalo se čekat, že jako každoročně
přijde problém. Všichni přece chápou, že
někdo preferuje koně, jízdu na koních,
někdo zas chce jen střílet z čehokoliv.
I stanovy jednotlivých Corralů jsou asi
datumově jinak ohraničeny. Ale přijet na
jednu z mála společných akcí WI, a úplně se
na oblečení vybodnout? Na letní akci WCC
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a TC? 30 let WI? Nechápu. Nikdo přece od
členů WI nepožaduje oděv, který by měl být
na akcích WCC a TC povinný do cca r.
1890. Ale předpokládá se a mělo by být
samozřejmostí oblečení dle zaměření jejich
Corralu! To doufám neznamená oblek r.
2020… WI je organizace, která má hned na
úvod svých stanov napsáno: „spolek
sdružující zájemce o hraničářskou historii
Severní Ameriky.“ Já se jen ptám: CO TO
TEDA JE? To přece nemůžou být trička,
tepláky, tenisky, kšiltovky a podobný
debility? Pokud ano, tak bych doporučil
změnu místa konání. Prostě Beaver City se
snaží nebýt jako Šiklův mlýn, Vochtánka,
Boskovice atd, kde je jedno kolik členů WI
bude mezi těmi stovkami civilistů dobře
nebo špatně oblečeno. I kdekterý candrbál
donutí skoro každého westerňáka se obléct
hezky, ale na Beaveru to ne vždy funguje…
Akce „letní Beaver“ je už bohužel skoro
jediná každoroční akce WCC a TC na
Beaveru, kde doufáme ve stylovost, kde už
nikdo z nás nechce nad vším donekonečna
zavírat oči. Každoročně některým lidem
vysvětlujeme, jak se obléci. Nebo jak se
rozhodně neoblékati. Každoročně těm
stejným lidem. Znovu přijeli, a my je máme
opravdu rádi, ale žádná změna se nekonala.
Přivezli s sebou další jezdce do závodu na
¼ míle. To je dobře a jsme za to rádi.
Ovšem měli by si doma, než vyjedou
vysvětlit kam se jede a jak to tam funguje!
Někteří jsou členi WI, tak si mohli vzít
alespoň tu červenou košili a žlutý šátek. Ne,
nemáme, nebo máme, ale ne teď u sebe…
Tak si pro to oblečení sakra zajdu, než si
začnu sedat k pivu! Proboha, vždyť i ta
jízda na ¼ míle je součástí akce na kterou
jsem přijel! Už tam bych chtěl vypadat co
nejlíp! Ne, naštvou se a už nepřijedou…
Jednou jsem se ptal: proč na některé akce
dokážete jezdit jako krásní Kozáci a sem
jedete v polocivilu? „Protože na těch našich
akcích máme člověka, který nám řekne, co
máme s sebou mít…“ Asi tady už chybí ti
krásní lidé jako byl pan Luděk Cowpack
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nebo pan Petr Binhack, kteří by vás kopali
do zadků, abyste toho koníčka dělali
alespoň trochu pořádně. Přátelé já bych si
nedovolil přijet kamkoliv k Vám na
western v civilu! Já osobně čekám, že se
tato akce buď zruší nebo bude příště konat
jinde. Pokud bych byl pozván tak bych rád
věděl, jestli to bude v oblečení Corralů,
nebo jestli mi stačí kšiltovka, triko, tenisky
a kraťasy. Děkuji.

Tandem
Kozáci
v severní Americe

Zaslechl jsem názor, co dělají na
Beaver City Kozáci. Bereme-li Beaver
City jako Wyoming, tedy sever USA,
tak to není žádná utopie. Jako
polemizovat by se pak dalo asi i o
vícero postavách, co se objevují na
Beaveru. Na letošní jarní WCC akci
„Kinematograf“ měl Kozák Hugo
hezkou přednášku o Rusku v Americe.
Dohodli jsme se, že já tady
odběratelům PREXu zkusím nalít do

WI – CZ
hlavy stručnější formou kde se vzali
Kozáci v Severní Americe.
Již koncem 15. století započala nová
a pozoruhodná kapitola v dějinách
lidstva. Několik západoevropských
zemí odstartovalo námořní objevné
expedice a systematicky mapovalo
tisíce
kilometrů
v Atlantském
i Tichém oceánu s vidinou zisku
nových území. Věk zámořských
objevů trval fakticky až do 19. století.
Snad nejpozoruhodnější objevy byly
učiněny na americkém kontinentě,
přezdívaném „Nový svět“. Ale do
oblasti severního Tichomoří jako
první pronikli Rusové. Rusové měli
v prozkoumávání takových oblastí
velkou tradici, do oblasti Arktidy
pronikali již od 10. století. V roce
1647
se
přes
Sibiř
dostali
k Ochotskému
moři
v severozápadním konci severního
Tichomoří. Následujícího roku se
kozáci vedení Semjonem Děžnovem
plavili podél sibiřského pobřeží
v Beringově úžině (mezi Ruskem a
USA) a dostali se do ústí řeky Anadyr
(Čukotka, Rusko). V roce 1725 se
car Petr Veliký zmocnil dánského
mořeplavce Vita Beringa, aby podnikl
průzkumnou plavbu na východ od
Kamčatky
(poloostrov
pod
Čukotkou). Kvůli bouři a mlze však
nespatřil na východě severoamerické
pobřeží. V létě 1732 z Kamčatky
vyrazil jiný kozák jménem Michail
Gvozděv. Plul Beringovou úžinou
směrem
na
sever
a objevil
Diomédovy ostrovy (2 ostrovy mezi
Ruskem a USA). Na druhém
z navštívených ostrovů ruské kozáky
přivítala sprška šípů od místních
Eskymáků.
Následujícího
dne
Rusové zakotvili u Mysu prince
z Walesu,
nejzápadnějším
bodu
Aljašky. Pak se ještě Gvozděv
přiblížili ke Králově ostrovu a pak se
vrátil zpět na Kamčatku. Jeho
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výprava představovala první ruský
kontakt
s americkou
pevninou.
„Objevení“ Aljašky se obyčejně datuje
na druhou Beringovu expedici v roce
1741. Rusové mapovali oblast
severního Tichomoří a Aljašky více
než sto let; do „Ruské Ameriky“
podnikli na šedesát výprav, než ji
v roce 1867 prodali Američanům.
Nashromáždili
cenné
informace
o domorodcích,
fauně
a flóře,
podnebí, cyklu zamrzání a tání
ledové pokrývky, a zdrojích na
pevnině a v moři, včetně nerostných
surovin či zvířat, která se lovila pro
kožešiny. Tyto znalosti výrazným
způsobem
přispěly
k našemu
porozumění tohoto regionu. Rusko
jevilo zájem o Aljašku pro její přírodní
bohatství. Tamní ruští usedlíci byli
převážně lovci kožešin. Po roce 1741
skupina bohatých podnikatelů najala
zkušené
sibiřské
obchodníky
s kožešinami, aby zajeli na Aleutské
ostrovy (1900 km dlouhý řetězec
ostrovů jakoby prodlužuje Aljašku)
a od domorodců nakoupili nějaké
kožešiny.
Investoři
je
posléze
s velkým ziskem prodali do Číny, ale
z lovců a traperů skutečně zbohatl jen
málokterý. Ruští obchodníci měli
zájem hlavně o mořské vydry, černé
a další lišky a tuleně. Sami tato
zvířata však nelovili, tuto práci místo
nich museli dělat aleutští Indiáni
a Rusové kolikrát kvůli tomu vzali
jejich ženy a děti jako rukojmí, aby je
k tomu přiměli. I když ne všechny
kontakty
mezi
obchodníky
s kožešinami a domorodci byly nutně
nepřátelské,
řada
z nich
byla
a Rusové neváhali zabíjet ty, kteří se
jejich požadavkům vzepřeli. Podobně
jako i jiní Evropané, i Rusové mezi
domorodce zanesli pro ně dosud
neznámé nemoci, vůči kterým neměli
imunitu.
Právě
choroby
v celé
Americe usmrtily více Indiánů než
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cokoliv jiného. Cesty ze Sibiře do
Ameriky byly nákladné. Investoři se
proto snažili snížit náklady a zvýšit
zisky tím, že se sdružovali do
obchodních svazů. Postupem času
pole ovládly dvě skupiny. Jedna
z nich,
vedená
Grigorijem
Šelechovem, založila v roce 1784
první stálou ruskou osadu na Aljašce,
konkrétně na ostrově Kodiak. Odtud
Šelechov vysílal lovce do Cookova
zálivu a Zátoky prince Williama.
Rusové obchodovali s domorodci;
někdy to šlo po dobrém, jindy méně.
Šelechovův hlavní soupeř Pavel
Lebeděv-Lastočkin založil několik
stanic v Cookově zálivu: u ústí řek
Kasilov a Kenai, na západní straně
zálivu či poblíž ústí Orlí řeky.
Šelechov ale časem tyto konkurenční
stanice ovládl. Domorodci z ostrova
Kodiak zpočátku kladli Šelechovovi
odpor. Rusové ale měli značnou
technickou převahu a domorodce
drtivě porazili. V roce 1799 ruská
vláda založila státní společnost, které
měla pokračovat v exploataci Aljašky.
Ačkoliv Šelechov zemřel roku 1795,
jeho vdova dokázala společnost
udržet pohromadě a ta se tak mohla
stát základem tohoto nového státního
podniku. Ruská vláda jí dala monopol,
takže žádná jiná ruská soukromá
společnost už nemohla na Aljašce
podnikat. Rusko-americká společnost
jejímž úkolem bylo zakládat nová
osady v ruské Americe, obchodovat s
domorodci
a
provádět
rozšířený kolonizační program. A řídila
veškeré ruské obchodní aktivity
v Americe v období od r. 1799 do r.
1867, kdy Rusko Aljašku prodalo
Spojeným státům. Představenstvo
Rusko-americké
společnosti
v Petrohradu sice určovalo směr, ale
v praxi celou operaci vedl určený
správce, který byl přímo na místě
a zároveň vystupoval jako guvernér
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kolonie. Prvním správcem byl
Alexandr
Andrejevič
Baranov.
Aljašský
guvernér
Alexandr
Andrejevič
Baranov
byl
tvrdý
a rozhodný. Jedním z jeho prvních
kroků bylo rozšíření ruské kolonie
dále na jihovýchod Aljašky. Tlingitští
Indiáni Rusy zpočátku vlídně přijali,
ale už v roce 1802 napadli ruskou
stanici
v Novém
Archandělsku
(hlavní město Aljašky - Sitka) a asi
osmdesát Rusů a Aleutů zabili.
Přeživší zachránila britská obchodní
loď,
jejíž
posádce to
posléze
Baranovovi musel náležitě zaplatit.
Baranov se ale odradit nenechal,
Nový Archandělsk považoval jen za
momentální neúspěch a brzy poté se
do oblasti vrátil s několika sty
aleutskými lovci. Když se vrátil na
místo své někdejší stanice, zjistil, že
se Indiáni přestěhovali na lépe
hájitelné místo, kde si postavili
pevnost.
Baranov
věděl,
že
s výzbrojí, kterou má, svou stanici
zpět nevybojuje. Naštěstí však byla
v oblasti dobře vyzbrojená ruská
válečná loď Neva, která Baranovovi
slíbila pomoc.
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Lukostřelba na BC

Poslední srpnový víkend proběhl na Beaver
City závod v lukostřelbě. Jednalo o akci
zlatý šíp BC - Lovecká. Takže palba na
různé tvary a velikosti zvěře. Zúčastnilo se
celkem 36 střelkyň a střelců. Moc pěkná
akce za ještě letního počasí.

Tandem
Zdroj: Původní sérii článků „Russia's
colony“ naleznete
na
stránkách
Alaska Humanities Forum, jež
provozuje americká státní organizace
National
Endowments
for
the
Humanities.
Pokračování příště.

Tandem
Výstava NOŽE Příbram 12/13. 9. 2020
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Program WI – CZ z. s.
na rok 2020
Změna programu je vyhrazena!
Z důvodu opatření k pandemii
covid-19 doporučeno si termíny a
akce ověřovat u pořadatelů!

V tomto roce slaví WI-CZ
30 výročí založení!

WI – CZ
Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách
Pohár Dyka Krchova juniorů
19. 09. 2020

Hoslovice

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

Akce Trappers´ Corralu se i letos, roku 2020
často spojují s akcemi WCC /proto informace
také viz akce WCC.
Jedná se zejména o:
•
Soutěže Zlatý šíp BC
•
Halloween na BC
•
Setkání westernových městeček

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

Rodeo Corral
Kalendář akcí 2020

Mistrovství ČR v rodeu

26.-28. září 2020
Brigáda TC (TC)
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování FB.
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9.-11. říjen 2020
„Zlatý šíp v pohybu“ (WCC & TC)
Beaver City & Fort Beaver
Moto závodu: Radost z pohybu
5.ročník lukostřelecké soutěže na pohyblivé terče.
Překvapení opět bude….
Během akce 6.kolo celoročního závodu pro všechny
osadníky Beaver City.
23.-28. říjen 2020
Brigáda BC (TC & WCC)
Beaver City
6.-8. listopad 2020
„Halloween v Beaver City“ (WCC & TC)
Beaver City
Strašidlácký večer a noc na BC.
7. listopad 2020
Členská schůze Trappers ‘Corralu
Beaver City
13.-17. listopad 2020
Brigáda BC (TC & WCC)
Beaver City
20.-22. listopad 2020
„Setkání westernových městeček 2020“
Šiklův Mlýn
13. ročník společného setkání, soutěžení a veselení
2020 na Šiklově mlýně.
28. listopad 2020
„Thanksgiving Day“ (WCC)
Beaver City
Slavnostní večerní akce pouze pro členy
Western City Corralu a jimi pozvané hosty s
osobní pozvánkou.
Vybrané delikatesy na stolech po celý večer.
Během akce 7.kolo celoročního závodu pro všechny
osadníky Beaver City spolu s
vyhlášením výsledků celé soutěže a výběrem cen
vložených do tohoto zápolení.

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!
26. září 2020
Pistolnické klání (BC)
Střelnice KVZ Polná u Dobroutova
Tradiční střelby z perkusních revolverů.
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Tomáš Rosický tel: 724 292 100,
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz
10.říjen 2020
Majklův memoriál (Pavel Válek + BC)
střelnice Velvary
Tradiční střelby ze zbraní perkusních,
křesadlových a nábojových do roku 1899
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Pavel Bombajs Válek, tel: 603 443 464
e-mail: bombajs@cacwa.cz
7. listopad 2020
Dušičkový country bál
(BC + sbor dobrovolných hasičů Hosín)
Hosín u Českých Budějovic
K poslechu a tanci hraje kapela PATROLA
Kontakt: Miroslav Oupor, tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz
5. prosinec 2020
Střelba na krocana
(BC + ASK Stará Boleslav 8 Iowa cawalry)
střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních, křesadlových a
nábojových zbraní do roku 1899
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.

PRÉRIE EXPRESS
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23.-28. říjen 2020
Brigáda BC (WCC)
Beaver City
6.-8. listopad 2020
„Halloween v Beaver City“ (WCC & TC)
Beaver City
Součástí akce jsou i Členské schůze Corralů:
6.11. ČS WCC + 7.11. ČS TC
13.-17. listopad 2020
Brigáda BC (WCC)
Beaver City
20.-22. listopad 2020
„Setkání westernových městeček 2020“
Šiklův Mlýn
13. ročník společného setkání, soutěžení a
veselení 2020 na Šiklově mlýně.

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

28. listopad 2020
„Thanksgiving Day“ (WCC)
Beaver City
Slavnostní večerní akce pouze pro členy Western
City Corralu a jimi pozvané hosty s osobní
pozvánkou.
Vybrané delikatesy na stolech po celý večer.
Během akce 7.kolo celoročního závodu pro
všechny osadníky Beaver City spolu s
vyhlášením výsledků celé soutěže a výběrem cen
vložených do tohoto zápolení.
27.-31. prosinec 2020
Pohoda 2020 (WCC)
Beaver City
Vánoce a Silvestr na Beaver City!

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.
18.-20. září 2020
„Pohár Jendy Červotoče“ (WCC)
Zlatokopecká soutěž pouze na tradičních pánvích
Mnoho zlatokopeckých disciplín a krásných cen ve
spolupráci s KMSZ.
26.-28. září 2020
Brigáda BC+TC (WCC & TC)
Beaver City & Fort Beaver
9.-11. říjen 2020
„Zlatý šíp v pohybu“ (WCC & TC)
Beaver City & Fort Beaver
Moto závodu: Radost z pohybu
5.ročník lukostřelecké soutěže na pohyblivé terče.
Překvapení opět bude….
Během akce 6.kolo celoročního závodu pro
všechny osadníky Beaver City.

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

36. jízdy EPEA již proběhla.
Další 37. bude v roce 2021!

PRÉRIE EXPRESS
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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
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Westerners International–CZ z.s

XXX. let
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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!

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