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Ahoj Westerners…
dostali jsme k našemu výročí pěkný „dárek“
v podobě coronaviru. Stát nás ze dne na den zavřel
do klece a z výroční sezóny se stala sezóna značně
nejistá. Pro spolkový život to bylo jako rána palicí
do hlavy. Nyní, po třech měsících, jsou dvířka
klece pootevřená a začínáme nesměle vykukovat
ven. Dosavadní elektronická komunikace se
pomalu vrací ke komunikaci osobní, původní
kalendář akcí se upravuje podle vládních
rozhodnutí a hygienických podmínek a aktivita
corralů se přesouvá do druhé poloviny roku. Pokud
mám informace, tak první rodeo by se mělo konat
v červenci v Hoslovicích a další v srpnu a září.
Pony Express už také začíná jednat s jezdci a
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v srpnu by měla jízda proběhnout. Střelecké klání
plánuje corral do druhé poloviny srpna.
Nejdůležitější ovšem je, že se na sto procent
uskuteční Rendezvous WI-CZ v Beaver City u
Strážku. Takže hlavy vzhůru a směle do zbytku

Něco z historie

John Joel Glanton
(1819 – 23. 4. 1850),
říká vám něco tohle jméno? Mně tedy vůbec
nic. Přitom to byl možná největší padouch
celého Divokého západu. Nebyl to kovboj,
nebyl to pistolník ani žádný sympaťák. Byl
to chladnokrevný, brutální zabiják Indiánů,
které bez milosti střílel, aby získal jejich
skalpy, a to byl způsob jeho obživy. Už v 16
letech byl díky krádežím a bitkám považován
za psance. Poté co opustil rodné Tennessee a
vydal se do Texasu, se z něj stalo doslova
monstrum. Nejprve se přidal k armádě jako
stopař. V Mexicko – americké válce se naučil
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sezóny. Co nás nezabije, to nás posílí.
Mějte se fajn,

Milan Mach, Secretary WI-CZ

zdolávat velké vzdálenosti a přežívat
v nehostinné krajině. Po válce, v létě 1849
shromáždil nejhorší vyvrhele, na které
narazil a zahájil masivní vraždění
domorodých Indiánů (hlavně Apačů) . Za
jejich skalpy se tenkrát platilo 100 dolarů za
kus.
Apači
tehdy
byli
s bělochy
v permanentní guerillové válce a Glanton
s nimi měl nevyřízené účty. Kdysi mu unesli
snoubenku a skalpovali ji. Přesto se dá říct,
že si svou „práci“ opravdu užíval. Zaměřil
se zejména na ženy a děti, protože ty se
nikdy nebránily. S válečníky to bylo
pochopitelně těžší, ale i s nimi si Glantonův
gang poradil. Glanton zabíjel každého na
potkání a později své „podnikání“ rozšířil i
na Mexičany. Jenže když se to dozvěděly
úřady, vydaly na něj zatykač s tučnou
odměnou za jeho skalp. Z lovce se najednou
stala kořist. Podařilo se mu uprchnout na
sever do relativního bezpečí. V San Diegu
přepadla jeho banda banku a zabila nejméně
jednoho člověka. Vrátili se do svého tábora
v divočině, kde se cítili v bezpečí. V tom se
ale spletli, protože místní kmen Indiánů
z Yumy o nich věděl. Válečníci vyrazili na
trestnou výpravu a než se bandité stihli
vůbec probudit, byli bez milosti skalpováni.
Všichni včetně Glantona. Nakonec tak
zemřel stejnou smrtí, jakou on způsoboval
stovkám jiných.
(zdroj: www.extrastory.cz a wikipedie)
-mim-
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Kinematograf na Beaver City

Kulatá výročí Divokého západu
•
•
•
•
•

•
•

•

190 let - začátek Texaské války o
nezávislost – 1830
170 let – narodil se Pat Floyd Garrett –
5. červen 1850
170 let – Kalifornie se stala 31. státem
Spojených států – září 1850
160 let – první jezdec Pony Expressu
vyrazil ze Saint Joseph – 8. dubna 1860
150 let – maršál Tom Smith vyhlásil
v dobytkářském městě Abilene
generální zákaz zbraní ve městě. První
takový zákaz v dějinách Divokého
západu – 4. červen 1870
140 let – do Santa Fe přijel první parní
vlak – únor 1880
130 let – Sedící býk (Sitting Bull)
zastřelen indiánskou policií (Psí vojáci)
při potyčce v rezervaci – 15. prosinec
1890
130 let – Masakr u Wounded Knee
(Poraněné koleno). Poslední ozbrojený
konflikt mezi Lakoty a Spojenými státy
– 29. prosinec 1890
-mim-

Těsně před vypuknutí pandemie jsme na
Beaver City stihli na poslední chvilku
akci "Kinematograf". Akce se konala
druhý březnový víkend.

Je to akce kde s promítá na plátno
všechno možné směrem k našemu
zaměření – dokumenty, návody, filmy i
přednášky.
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Práce Traperů

Po Kinematografu už byla většina akcí
zrušena. Na další akce jsme si museli počkat
až do května.

Až nedávno jsem se dostal k obvyklé práci
traperů – činění kůží.

Jsou to ovšem stále jen akce pracovní –
brigádní.

Byl to krásný a klidný všední týden na Fort
Beaver / Beaver City
Prakticky nijak moc neplánované. Ale zase
celkem časté, takže se leccos opraví ale i
vzniká. Na stylovou akci si letos musím
počkat až na Letní Beaver City.

Tandem

Tandem
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Smutná zpráva!

Nečekaně nám odešel do věčných lovišť další
traper Jarda Lata řečený „Jedový Zub“.
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Program WI – CZ, z. s.
na rok 2020
Změna programu je vyhrazena!

V tomto roce slaví WI-CZ
30 výročí založení!
Akce WI-CZ:

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
24. – 26. července 2020
Rendezvous WI - CZ, z. s.
& oslava XXX. Výročí založení WI-CZ!
Beaver City – Strážek

Mistrovství ČR v rodeu
Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách
Pohár Dyka Krchova juniorů

Rýžovaní zlata, Hod nožem, Střelba z luku,
Dostih na ¼ BC mile a jiná překvapeni...
Ve večerních sobotních hodinách bal WI – CZ s
bohatou tombolou!!!
Kontakt – info:
President WI-CZ:
Miroslav „Hurikán“ Oupor,
Hosín 163, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
Tel.: mobil 603 443 830,
e-mail: wi@westerners.cz,
http://www.westerners.cz

18. 07. 2020

Hoslovice

08. 08 2020

Kozohlody

29. 08. 2020

Hoštka

12. 09. 2020

Boršov nad Vltavou

29. 09. 2020

Hoslovice
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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

Akce Trappers´ Corralu se i letos, roku 2020
často spojují s akcemi WCC /proto informace
také viz akce WCC.

28.-30. srpen 2020
Zlatý šíp BC – lovecká (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Akční soutěž v lukostřelbě.
Holé a tradiční luky.
26.-28. září 2020
Brigáda TC (TC)
Fort Beaver – Strážek
Práce a zase práce na budování FB.

Jedná se zejména o:
•
Soutěže Zlatý šíp BC
•
Setkání přátel divočiny
•
Halloween na BC
•
Setkání westernových městeček

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.

26. - 28. červen 2020
Brigáda WCC a TC (WCC & TC)
Beaver City – Strážek
Práce a zase práce na budování FB.

23.-28. říjen 2020
Brigáda BC (TC & WCC)
Beaver City

4.-12. červenec 2020
Rendezvous TC (TC), Křemže

Akce je letos zrušena!!!
26.-27. červenec 2020
Rendezvous WI-CZ (WI-CZ)
Beaver City – Strážek
Tradiční setkání členů WI & oslava 30 výročí
založení WI-CZ.
28. červenec 2020
O nejlepšího střelce BC (WCC)
Střelnice Rožná
25. červenec–1. srpen 2020
Táboření TC na Fort Beaver (WCC & TC)
Fort Beaver – Strážek
Tradiční táboření na FB spojeno s akcí BC 1880 od
18. 7. do 1. 8. 2020. Součástí je i lukostřelba!

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.
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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.
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střelnice v Mikulově
Tradiční střelby z perkusních westernových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Miloslav Novák tel: 725 825 941,
e-mail: mila.grizzly@centrum.cz
11. – 12. září 2020
Medvědí tlapa (střelecký klub Placy)
střelnice Placy
Střelby ze zbraní Divokého západu na dlouhé
vzdálenosti.
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Lukáš Hradecký, tel: 775 889 789,
e-mail: hradecký158@centrum.cz
Martin Lukeš tel: 775 343 055,
e-mail: info@placy.cz , www.placy.cz
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

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!
10. – 11 červenec 2020
Western na Boot Hill
Mistrovství republiky a zároveň
Velká cena WI-CZ (BC + SSK Mikulov)
střelnice Mikulov

AKCE LETOS ZRIŠENA!!!
11. červenec 2020
Členská schůze Bullet Corralu
Mikulov
Kontakt: Oupor Miroslav, tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz
8. srpen 2020
Westernové klání ve střelbě z perkusních a
křesadlových zbraní (BC + SSK Mikulov)

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.
Kontakt: Miroslav Oupor, tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz
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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.
26.-28. červen 2020
Brigáda BC (WCC)
Beaver City – Strážek
4.-12. červenec 2020
Táboření Trappers‘ corralu (TC), Křemže

Akce je letos zrušena!
18. červenec–1. srpen 2020
„Beaver City v roce 1880“ (WCC)
Beaver City – Strážek
31.dobové setkání všech westerners
v Beaver City.
Historický oděv je nutnou podmínkou vstupu do
města Beaver City.
Ubytování vlastní, občerstvení zajištěno.
Pro velmi nouzové případy je otevřena i půjčovna
oděvů.
V rámci tohoto čtrnáctidenního setkání vás čeká
spousta překvapení.
Během akce 4.kolo celoročního závodu pro
všechny osadníky Beaver City.
24.-26. červenec 2020
Rendezvous WI-CZ, z.s. (WI-CZ, WCC, TC)
Beaver City – Strážek
Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba z luku,
a jiná překvapení...
Ve večerních sobotních hodinách bál s bohatou
tombolou!!!
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28.červenec 2020
„O nejlepšího střelce Beaver City“ (WCC)
Střelnice Rožná
Dlouhé, krátké i nejkratší zbraně-křesadlové,
perkusní i nábojové
Společný odjezd střelců na střelnici Beaver City dle
společné dohody předem-bude upřesněno!
cca 20. srpen 2020
Odjezd jezdce Pony Expressu-Moravská
západní větev směrem západním (WCC & XPC)
Beaver City – Strážek
Termín bude upřesněn!!
28.-30. srpen 2020
„Zlatý šíp B.C.“ (WCC)
Beaver City – Strážek
14.ročník lovecké podzimní akční soutěže
lukostřelecké. Holé i tradiční luky.
Motto závodu: Co si ulovíte, to si sníte!
Kdo si neuloví, hladoví a vegetarián bývá špatný
střelec
Během akce 5.kolo celoročního závodu pro
všechny osadníky Beaver City
5.-6. září 2020
BUHURT v BC (WCC)
Beaver City – Strážek
5.-6. září 2020
Nože 2020
Příbram
Prodejní výstava nožů a chladných zbraní.
11.-13. září 2020
„Mistrovství ČR v hodu nožem a tomahavkem“
(WCC ve spolupráci s W-clubem)
Beaver City – Strážek
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.
23.-28. říjen 2020
Brigáda BC (WCC)
Beaver City
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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.
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.

Směr a čas 36. jízdy
Evropského Pony Expressu
V r.2020 preferenční rok pro Polsko. Polský
Sheriff požádal i o změnu směru jízdy ve
své zemi, neboť v místě dojezdu – Luboň –
bude probíhat oslava 15. výročí tohoto
prodloužení na polské trase Evropského
Pony Expressu. Aby byla dodržena podstata
jízdy Evropského Pony Expressu tj.
přepravovat zásilky ze západu na východ a
opačně, byl změněn i směr jízdy
Evropského Pony Expressu po dohodě se
zástupci ostatních zemí. Směr 36. jízdy
Evropského Pony Expressu bude ze západu
na východ.

27.-31. prosinec 2020
Pohoda 2020 (WCC)
Beaver City
Vánoce a Silvestr na Beaver City!

Plánované časy 36. jízdy EPEA
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

START – Německá část EPEA
13. 8. 2020 8.00 hod. NL/D hranice –
Rütenbrock – Post Office (příjem a výdej pošty)
17. 8. 2020 19.30 hod. D/CZ hranice – Sebnitz
– Post Office (příjem a výdej pošty)
START – Česká část EPEA
Na české části EPEA startují téměř současně
tři trasy, které vezou poštu do poštovního uzle
ve Stříbrné Lhotě, odkud pošta pokračuje po
hlavní trase EPEA na východ.
1) D/CZ Dolní Poustevna – Stříbrná Lhota
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17. 8. 2020 21.30 hod. D/CZ Dolní Poustevna
– Post Office (příjem a výdej pošty)

Start slovenské části EPEA

18. 8. 2020 15.00 hod. Stříbrná Lhota – Post
Office (příjem a výdej pošty)

20. 8. 2020 14.30 hod. CZ/SK Makov – Post
Office (příjem a výdej pošty)

2) Lipno – Stříbrná Lhota

22. 8. 2020 14.30 hod. SK/H Seňa – Post
Office (výdej pošty)

17. 8. 2020 17.30 hod. Lipno – Post Office
(příjem a výdej pošty)
18. 8. 2020 14.30 hod. Stříbrná Lhota – Post
Office (příjem a výdej pošty)
3) D/CZ Lísková – Stříbrná Lhota
17. 8. 2020 23.00 hod. Lísková – Post Office
(příjem a výdej pošty)
18. 8. 2020 14.30 hod. Stříbrná Lhota – Post
Office (příjem a výdej pošty)

21. 8. 2020 22.30 hod. Bratislava – Post Office
(výdej pošty)
Start polské části EPEA
20. 8. 2020 13.15 hod. CZ/PL Pilscz – Post
Office (příjem a výdej pošty)
22. 8. 2020 16.00 hod. Luboň – Post Office
(výdej pošty)

Stříbrná Lhota - CZ/SK Bumbálka
- CZ/PL Kateřinky
18. 8. 2020 16.00 hod. Stříbrná Lhota – Post
Office (příjem a výdej pošty)
20. 8. 2020 13.30 hod. CZ/SK Bumbálka –
Post Office (příjem a výdej pošty)
20. 8. 2020 12.30 hod. CZ/PL Kateřinky –
Post Office (příjem a výdej pošty)
Lidka
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30 výročí založení WI-CZ!
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Pokračování z minulého čísla:
Naposledy jsem skončil 12.červenec 1990 –
dopisem presidenta WICS Horešovského
členům Rady WICS. Svolává jím Radu do
Prahy na 18.7.1990. Dále předkládá
několikastránkovou analýzu stavu a zamyšlení
jak dál. Tento elaborát je ledasčem zajímavý.
Například kritizuje práci strážce pokladu a žádá
jeho odvolání, z důvodu nemoderního vedení
účetnictví. Zpochybňuje smysl funkce manažermluvčího čili funkci Jindry Bílka a požaduje její
zrušení (což je také zajímavé, neb. to je
v rozporu co mi bylo vždy tvrzeno, že to byl tzv.
Bílkův poskok).
Zároveň tento dopis dost vypovídá o situaci té
doby. Plyne z něj, že vlastně WIČS vzniklo jaksi
živelně, bez jasné představy, o čem a k čemu
vůbec bude, tudíž i bez jasných pravidel.
Většina členů Rady byla od počátku spolkem
sice osobností, ale bez řádných mandátů (nebyli
zvoleni). Paradoxně jak jsem již nastínil to, ale
platilo i o tzv. Presidentu WI Horešovském.
Přání zde často předcházela myšlenkám.
Důležití je, že svolaná Rada WIČS se v červenci
1990 nekonala!
Další vývoj byl následovný:
• Rada WIČS se konala až 18.prosinec
1990 v Praze. Přítomni: Drlík, Hoffmann
(Wambli Tanka – náčelník IC), Burián
(Cowpack – Sheriff XPC), Bílek, Rendl (z
IC jako předseda RK WIČS), a hosty byli
Vašák (Caramella a budoucí Sheriff WDC)
Hlavním bodem je odvolání kandidáta na
post presidenta Horešovského a ustanovení
nového sležení Rady WIČS a to takto:
- pozastavena funkce presidenta WIČS do
odvolání a místo toho byl jmenován
předseda Rady WICS, kterým se stal
Luděk Burián (XPC – čili zde se poprvé
přestává Luděk uvádět jako sheriff WRC a
poprvé je uváděn jako sheriff XPC)
- strážce pokladu WICS – Drlík (byl i
pokladníkem XPC)
- mluvčí Rady WICS (už bez označení
manažer) – Bílek
- členi Rady WICS – Hoffmann jako

•

sheriff IC
- předseda RK WICS – Rendl (IC)
- hosté: Vašák jako kandidát do WI za
tanečníky a Joe Moravec jako kandidát do
WI za trappery. Jako důvod k odvolání
Horešovského je, že nepřevzal nikdy
funkci presidenta, že nesvolal Valnou
hromadu, kde měli proběhnout řádné
volby a nedocházel ani na Rady WICS.
Zde je hned několik zboření zažitých
mýtů.
Z tohoto a předešlých dokumentů jasně
plyne, že se možná Horešoskému křivdilo.
Opakovaně se evidentně pokoušel svolat
Radu za účelem řešení věcí, které jsou mu
vytýkány. Otázkou je, proč se ty rady
nekonali. Zda z jeho strany anebo ze
strany ostatních členů Rady. To už asi
nezjistíme. Z obsáhlého elaborátu, který
rozeslal členům Rady 12.7.1990 plyne, že
to měl v hlavě srovnaný a pokud by se
jeho opatření realizovala (ne se vším se
dalo souhlasit, ale základní věci měli svou
logiku), tak se mohlo WIČS konsolidovat
mnohem dříve. Vyšlo najevo, že ten dopis
došle Bílkovi s žádostí o svolání Rady,
což fakticky byla práce tajemníka, a
hlavně měl kontakty na členy. Jindra na
to asi jaksi zapomněl, a ten dopis předal
až na té schůzi, potom, co byl Horšovský
odvolán.
Dále se zde boří mýtus prvního
presidenta! Jak z dopisu Horešovského,
tak i z tohoto zápisu jasně plyne, že Rada
WICS byla vlastně pouze tím, čemu říká
zákon „přípravný výbor“ organizace.
Horešovský byl jen kandidátem na úřad
prezidenta, nikoliv řádným
prezidentem!!! Nebyl ani zvolena a ani
fakticky jmenován (k čemuž se i
přiznává! ač se přitom sám tituloval jako
prezident – z toho plynou pak ty
nejasnosti, kdo byl vůbec prvním lídrem
WI. Z uvedených dokumentů plyne, že až
do zvolení Petra Binhacka jiný president
nebyl. Tak že závěr je následovný:
Prvním řádným a zvoleným šéfem WIČS
byl teprve od 18.12.1990 předseda Rady
WIČS čili prvním vůdcem byl Luděk
Burián, zvaný Cowpack!!! Jinak šerif
XPC.
Prvním prezidentem WIČS byl tedy až
Petr Binhack a to od 12.3.1992, kdy byl
řádně zvolen novou Radou WI-CS.
28.leden 1991 obdržela Rada WIČS
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abdikační dopis Horešovského na funkci
presidenta, kterým vlastně ani nikdy
nebyl. Dneska se to asi jeví jako něco
nepodstatného, ale tehdy byl kolem toho
fakt dost frmol.
28.leden 1991 je další zápis Rady WIČS
Z tohoto zápisu plyne, jaký byl ve WIČS
maglajz a nepřehledno! Podle již tehdy
platných stanov schválených MV ČSFR
26.3.1990 platilo, že člen musí být členem
některého z corralů. Z tohoto zápisu plyne,
že Bílek paradoxně nebyl členem žádného
corralu a opíral se o post maršála WI pro
východní Evropu (jenže o tom nikdy
v našich stanovách nebyl ani řádek –
přesněji, alespoň za mého působení nebyl
námi jeho post nikdy uznán, a ještě
markantnější je to u Vašáka, neb. právě
v tomto zápisu teprve oznamuje svůj úmysl
Western Dancing Corral založit!
V předešlích zápisech je totiž uváděn jako
člen Rady, což pokud corral nebyl fakticky
nemohl být. To ale tehdy nikoho
nenapadlo, hold revoluční doba.
Z tohoto všeho opět plyne celkem jasně, že
minimálně od 26.3.1990 se fatálně
porušovali vlastní stanovy jako kráva.
Horešovský také nebyl v žádném z corralů,
tak že vůbec už jeho navržení bylo
porušením stanov, a Bílek a Vašák byli
taktéž jako členi Rady WIČS uváděni
v rozporu se stanovami WIČS a všude kde
tedy hlasovali, bylo jejich hlasování
neplatné! Ještě že tedy díky době šlo o
kulové, jinak by to byl průser jako mraky.
Překvapuje mě, že třeba jako důvod pro
odvolání se to u Horešovského vyskytlo,
ale že to platilo i pro Bílka a Vašáka tehdy
už tehdejší členy Rady nenapadlo. Navíc je
třeba dodat, že ty stanovy sice byli
potvrzeny dokonce přímo ministrem, ale
nikdy nebyli potvrzeny členskou schůzí,
což už tehdy byla zákonná podmínka. Byla
to ale revoluční doba a nikdo to moc
nestudoval – dnes by to neprošlo ani
náhodou.
11.duben 1991 – zápis Rady WIČS
Běžné věci, ale z tohoto zápisu poprvé
jasně plyne, že WIČS se skládá jen z dvou
řádných corralů, a to Pony Express
Corralu a Indian Corralu a že má cca 250
členů (XPC uvádí 130 a IC 120). Dále že
se vyjednávalo o připojení do WIČS např.
s CACWA a dalšími sdruženími. Také se
opět projednával návrh IC na pořádání
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akce, které dneska říkáme „Rendezvous
WI-CZ“, čili toto má organizace jako
hlavní cíl od počátku.
• 30.srpna 1991 – zápis z této Rady chybí,
ale té jsem se osobně zúčastnil a mám zní
poznámky. Na této radě oznámil Bílek
úmysl založit corral Trappers ´a Rada mne
vyzvala, abych tak učinil a podal přihlášku.
K témuž byl vyzván i Vašák na založení
WDC a tam nám byli dány i přihlášky.
Došlo tam dále k rozkolu ohledně pořádání
jízdy XP mezi XPC a Bílkem. Šlo o dvě věci,
a to o vyplacení jezdců a nejasnosti
vyúčtovaní jízdy XP a také o úmyslu Bílka
jízdu XP komercionalizovat, s čímž Sheriff
XPC nesouhlasil
• 4. prosince 1991 – zápis Rady WIČS.
Na této radě oficiálně byli přihlášky od
Trappers ‘Corralu a Western Dancing
Corralu. Wambli Tanka (Hofman – Sheriff
IC) vyzval k volbě presidenta WIČS a
ustanovit místo mluvčího sekretáře.
Kandidáti, a to i od kandidátských corralů
(tj.TC a WDC) na tento post měli být
předloženi na příští schůzi. Také bylo
řečeno, že schůze Rady by se měli dělat
pravidelně, nejlépe každý měsíc.
Bílek zde oznámil úmysl, že složí svou
funkci v Radě WIČS a odejít z WICS
z důvodu nedostatku času co by
podnikatele.
Dále Bílek slavnostně co by zástupce
(jednatel) dosavadního pořadatele jízdy
XP, kterým byla nejprve za komárů TJ
Kovohutě Mníšek pod Brdy, následně
pak Bílkova Agentura Pony Express
předal pořádání této akce organizaci
WICS. To je zajímavý údaj, protože z něj
plyne, že oficiálně jízdy XP až do r.1990
pořádala jmenovaná TJ Mníšek, kde byl
jednatelem Bílek. Následně pak Bílkova
Agentura Pony Express, a nikoliv XPC.
XPC byl fakticky jen organizační výbor,
nikoliv pořadatelem (ač si to nepochybně
dodnes většina členů XPC myslí) Předání
WICS, a ne XPC byl záměr, protože vize
Jindry bylo, že jízda XP má být hlavní akcí
celého WICZ. Jeho představa byla (a nijak
se tím netajil), že jízdu měl zajistit XPC,
doprovodné akce a program pak ostatní
corraly. Vše ale nakonec šlo úplně jinou
cestou, jak víme.
Pokračování v příštím čísle!

Joe M.
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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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Nože 2020
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na
shledanou
12.- 13. září 2020 v Příbrami.
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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!

Westerners International–CZ z.s.

Úplný kalendář akcí na celý rok
najdete na webu!
Navštivte NOVÉ
webové stránky WI-CZ
www.westerners.cz
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Telefon: Moravec 606 366 529
E-mail: moravec.vn@gmail.com
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