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Ahoj Westerners…
zajisté vám došlo, že se v původně
uvažovaném termínu neuskutečnilo Shromáždění
vyslanců WI-CZ ani Cowpackův Country bál. V té
době ještě existovala kovidová opatření. Rada se
snažila najít náhradní termín ještě letos na jaře, ale i
když by to teď už šlo, na vhodném termínu se
členové Rady nedohodli. Rozhodnutí je tedy
takové, že i pro letošní rok Shromáždění nebude a
uskuteční se až v roce 2023, v řádném únorovém
termínu. Rada konstatovala, že nemusíme řešit
žádné neodkladné záležitosti a že v roce 2023 bude
Shromáždění důležité, protože volební.
Ovšem dobrou zprávou je, že nepřijdete o
Cowpackův Country bál. Jiří Navrátil – JAAN vzal
organizaci bálu na sebe a „výkop“ je v sobotu 26.
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března 2022 od 19:00 hodin v sokolovně ve
Stranicích. Pokud si PREX projdete celý určitě
objevíte i zvadlo s programem.
Mezitím nám život ukázal, jak je složitý.
Po pomalém odumírání epidemie, přišla krutá
válka na dostřel od našich hranic. Jaké to bude mít
dopady na náš život a na situaci v Česku, to teď
nikdo přesně neví. Ale že to bude mít následky, je
jisté. Sezóna v našich corralech je naplánovaná,
přípravy jsou v plném proudu a členové se těší.

Chci věřit tomu, že vše proběhne bez
problémů. Sledujte informace v kalendáři
akcí v PREXu i na corralových webech.
Westernovému hnutí zdar!
Mějte se fajn,

Milan Mach,
Secretary WI-CZ

Historie Mountain Mans alias Trappers
Přemýšlel jsem o čem bych tentokrát napsal do toho našeho malého plátku. Je spousta
zajímavých věcí, událostí, lidí v historii objevování a osidlování Severní Ameriky. Já osobně
mám nejraději období Mountain Man. A to asi od r. 1810 až do 50. let 19. století.
Horský muž byl především lovec, který byl motivován ziskem z prodeje kožešin.
Převážně kožešin z bobrů, a následně kůží bizonů. Tito trapeři žili a lovili hlavně v
severoamerických Skalistých horách. Bobří kůže byla nutná k výrobě klobouků, které byly
vyráběny v Anglii. Někteří horalé byli ale spíš průzkumníci, kteří se potulovali po Severní
Americe, mapovali území a napomohli k objevení a vytvoření různých stezek. Stezek, které
umožnily přepravu zboží na dalekém západě. Organizovanými „vozovými vlaky“ (dlouhé
kolony vozů) jezdícími po prozkoumaných a upravených cestách, po kterých zpočátku jezdili
jen obchodníci a jejich muly na přepravu zboží. Jiné stezky posloužily Američanům na
východě osídlit nová území.

Móda se změnila. Počátkem 40. let 18. století a na výrobu klobouků už nebyli potřeba
kožešiny, ale hedvábí. Když kožešinový průmysl selhal, tak se mnoho horalů muselo
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přeorientovat. Z některých se stali obchodníci. Někteří se nechali najímat, jako armádní
zvědové, průvodci kolon povozů. Nebo se usadili v místech, které pomohli objevit a dál
lovili. Myslím, že se lovem dalo slušně uživit až do 80. let 19. století. Jiní otevřeli podél
stezek obchodní stanice, kde stále vykupovali kožešiny a obchodovali s čímkoliv co se mohlo
hodit osadníkům mířícím na západ.
Ale zpět k horským mužům. Lov bobrů se odehrával především mezi lety 1820 a 1840. Uvádí
se, že v té době lovilo v Severní Americe přibližně 3 000 mužů, kteří by mohli být
považováni za „horské muže“. Byla to různorodá skupina jedinců, z nichž cca polovina byli
Angloameričané. Francouzokanaďané a Francouzoameričané tvořili jednu čtvrtinu z
celkového počtu, zatímco muži narození v Evropě tvořili jen asi 15 procent! Zbytek byli
Métisové, Španěloameričané, Černoši a jiní Indiáni. Francouzští Američané a Kanaďané a
Kreolové byli zbytky francouzské koloniální říše, která fakticky přestala existovat r. 1758 a
byla ztracena prodejem Louisiany Spojeným státům r. 1803. I když tam bylo mnoho
svobodných lovců, většina horských mužů byla zaměstnána velkými kožešinovými
společnostmi. Zpočátku museli lovci 1 - 2x do roka přepravit své ulovené kožešiny ze
Skalistých hor zpět do St. Louis, kde kožešiny prodali nebo vyměnili za zásoby a vybavení
potřebné pro následný rok. Přeprava se uskutečnila buď za pomocí koní, mezků a někdy i
psím spřežením. Většina řek umožňovala přepravu po vodě. Lovci používali kánoe, čluny,
bullboaty (člun z větví a surové bizoní kůže) nebo kýlové čluny. Horal a obchodník Jacques
La Ramee zorganizoval sraz skupiny svobodných lovců na jedno z prvních Rendezvous
(setkání) již v roce 1815 na soutoku řek North Platte a Laramie poté, co se spřátelil s
některými indiánskými kmeny. La Ramée byl tehdy považován za mluvčího lovců. Některé
prameny citují obchodníka s kožešinami Roberta Stuarta (z r. 1812), který vyprávěl, že se
svobodní lovci setkávali každý květen na stezce Oregon Trail podél břehu řeky North
Platte. V roce 1819 uspořádal Donald Mackenzie, zastupující společnost North West
Company, Rendezvous v údolí řeky Boise. Ale o této události jsem našel jen minimum
informací.

Tradici každoročních horských setkání započal až v roce 1825 generál William Ashley a lidi
z jeho kožešinové společnosti Rocky Mountain Fur Company. Tuto společnost založil Ashley
a jeho společník Henry v roce 1822. Když potřebovali nabrat zaměstnance tak si podali
v novinách St. Louis inzerát: „Hledáme 100 podnikavých mladých mužů, kteří půjdou po řece
Missouri, a tam budou zaměstnáni jeden, dva nebo 3 roky“. Kritéria pro získání tohoto
zaměstnání byla jednoduchá: muž, dobře vyzbrojen, schopný práce s pastmi, po dobu až 3 let.
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Reklama vzbudila značnou pozornost. Přihlásilo se cca 180 mužů, například Jim Bridger nebo
Jedediah Smith. Ale zpět k tématu. Bylo jasné, že táhnout člun naložený kožešinami třeba
1000 mil po řece Missouri nebylo pro lovce nejlepší. Ashley se toho tedy chopil a stal se
dodavatelem zboží na těchto setkáních. Postupně se ale přidávali další společnosti. Velké
kožešinové společnosti daly dohromady kolony s mulami přeplněnými zbožím a uspořádali
obchodní veletrh, kterému se říkalo „Rendezvous“. Tyto akce byly živelné a byly otevřené
nejen pro „firemní“ lovce, ale pro kohokoliv. Jak pro svobodné lovce, indiány i rodiny a děti.
Uvádí se, že nejsilnějších letech mohla celková účast na setkání dosahovat 2 - 2500 osob.
Nejen, že bylo Rendezvous místem kde mohli lovci prodávat a vyměňovat své úlovky za
nejrůznější komodity, jako jsou sedla, uzdy, tabák, whisky, ale bylo to také místo, kde se
setkávali s obchodníky, kteří mohli zapojit své služby pro nadcházející roky. Zajímavé je, že
alkohol nebyl položkou obsaženou v zásobách na prvním setkání 1825. Toto pochybení bylo
opraveno a na všech následujících setkáních byly přítomny štědré zásoby alkoholu. Po prvním
setkání se akce rychle rozrůstala a stávala se z ní velká párty v divočině, která trvala několik
týdnů a uvádí se, že i 2 měsíce, přestože směna kožešin za zásoby byla obvykle uzavřena
během několika dní. Účastníci se začali shromažďovat několik týdnů před příjezdem „vlakové
soupravy“ se zbožím, a tato akce mohla pokračovat ještě i několik týdnů poté co kožešiny
odjely do St. Louis. Tato událost v některých aspektech připomínala improvizovanou
olympiádu. Byly tam koňské dostihy, běžecké závody, střelba na terč, hazardní hry, zápas,
skákání, veselí, zpěv a křik. Poté, co setkání skončilo, lovci, kteří byli nyní často bez peněz,
sebrali si své kocoviny a zamířili zpět do svých lovišť, aby nalovili kožešiny a kůže na setkání
v příštím roce. Marže na zboží obchodovaném na těchto setkáních se pohybovaly od 600% až
po 1500%, oproti cenám dostupným v St. Louis. Systém byl pro Ashleyho tak ziskový, že
mohl v r. 1826 odejít z hor a v roce 1830 zcela odejít z kožešinového obchodu. Setkání nebyla
zcela bez pravidel. Byla například přijata bezpečnostní pravidla, alespoň neformálně, a
některá pravidla byla přísně dodržována. Například u Green River v roce 1833 vzteklý vlci
v táboře pokousali několik mužů a Charles Larpenteur o tom ve svém deníku píše: „Mohli
jsme vlky zastřelit, ale rozkaz byl nestřílet v táboře, ze strachu, abychom někoho nezabili“

Tato každoroční setkání se konala na různých místech, ale většinou na území Wyomingu.
Byla označována také jako Rocky Mountain Rendezvous. Často se konalo v Horse Creek na
Green River (v letech 1833,35,36,37,39 a 40), nyní nazývaném Upper Green River
Rendezvous Site poblíž dnešního Pinedale, Wyoming. Následně byla akce také nazývána
Green River Rendezvous. Na území Wyomingu se konala setkání ještě v letech 1825, 29, 30,
34 a 38. Dalším oblíbeným místem ve stejné oblasti, ale na území Idaho byla Pierreś Hole
(1829 a 32). Zbytek se odehrál na území Utahu v letech 1826, 27, 28 a 31. Počínaje 30. lety
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19 století se na řece Missouri zapojily do obchodu s kožešinami i parníky. Parní čluny
dokázaly urazit vzdálenost za zlomek času, s mnohem menším počtem lidí a mohly převézt
mnohem větší náklad. Ovlivnilo to obchod drastickým snížením nákladů a rychlosti přepravy.
To umožnilo American Fur Company (vlastníkovi parníků) vytvořit v celém regionu
rozsáhlou síť pevných obchodních stanic, které byly v provozu celoročně a mohly přijímat
kůže a kožešiny kdykoliv. Mimo těchto Rendezvous existovalo podobně zaměřené místo
jižněji, na severu Nového Mexika. Po objevení stezky Santa Fe v roce 1821 z Missouri do
Santa Fe obsadili američtí obchodníci město Taos, které leží v povodí řeky Rio Grande. A
vytlačili z obchodu s kožešinami místní obchodníky. Zejména Taos v tomto regionu sloužil
jako přechodná destinace kožešin, které odtud putovaly dále do St. Louis. Skupině
obchodníků, kteří měli kontakty na lovce ze širokého okolí se říkalo Taos Trappers. A horští
muži, kteří poblíž lovili bobry si udělali z Taosu svůj domov. Nejslavnější Taos Trapper byl
Etienne Provost. Osada Provo bylo zřejmě první osadou, která dostala své jméno podle řeky
Provo, která zase dostala své jméno od tohoto Trappera. Poslední známé setkání bylo roku
1843 a píše se o tom jako o soukromém setkání Williama Drummonda Stewarta. Tento
skotský dobrodruh a britský důstojník mimo jiné ve třicátých letech 19. století cestoval po
americkém západě. V roce 1837 se vydal na loveckou výpravu do Skalistých hor a také na
Rendezvous u Green River. A sebou vzal malíře Alfreda Jacoba Millera. Najal ho, aby cestou
maloval, co na této výpravě uvidí. A ten cestou vytvořil velké množství náčrtů, které když se
vrátil domů postupně přemaloval do opravdu krásné sbírky obrazů dokumentující pro nás vše
zajímavé z této doby a těchto míst. Ale o tom třeba až někdy příště.
Tandem

Vážení příznivci country & westernu,
letošní Cowpackův country bál se koná 26.3.2022 od 19 hod. Přijďte se pobavit a
taky vzpomenout na Luďka Buriana alias Cowpacka - zakladatele čs. i evropského
Pony Expressu. Srdečně Vás zveme. WESTERN-JAAN
P.S. Více informací na letáku. Vstupenky na: www.jaan.cz
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WESTERN-JAAN VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

COWPACKŮV COUNTRY BÁL

SOKOLOVNA STRANČICE

26.3.2022

od 19 hod.
vstupné:

200 Kč

Program:
přivítání - welcome drink
Caramelka - ukázky country tanců, výuka country tanců
ELVIS ještě žije
RIDERS STUDIO – Marta – stylové profi foto bohatá
tombola – každý los vyhrává – hlavní výhra:
VÍKENDOVÝ POBYT PRO DVA
VE WESTERN CITY V KARPACZI
Hlavně k tanci hrají: Bessoni – Čerčany

host: Tomáš Linka
výborné občerstvení - TAXI - stanice Pony Expressu prodej westernové módy
Vstupenky:

www.jaan.cz

tel: 777348266
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Program WI – CZ z. s.
na rok 2022
Změna programu je vyhrazena!
Z důvodu opatření k pandemii
covid-19 doporučeno si termíny a
akce ověřovat u pořadatelů!

Akce Rodeo Corralu:
Kontakt – info:
Sheriff Patrik Urban
Tel.: mobil: 777 991 447, Vacov 27, 38473 Vacov, Sídlo
RC: Čestice 181, PSČ 387 19, e-mail:
sheriff@ceskerodeo.cz,
Web: www.ceskerodeo.cz, http://rc.westerners.cz

TERMÍNY RODEÍ V ROCE 2022!
Shromáždění vyslanců WI-CZ
se překládá na rok 2023!

Hoslovice
21. května 2022
Mistrovství ČR v rodeu
Rychlostní pohár WI-CZ
Pohár Dyka Krchova v rychlost. a dobytkář.
disciplín juniorů
Pohár ve Steer Wrestlingu

26. březen 2022, 19,00 hod.
Cowpackův Country Bál
Sokolovna Strančice

Kozohlody
06. srpna 2022
Mistrovství ČR v rodeu
Rychlostní pohár WI-CZ
Pohár Dyka Krchova v rychlost. a dobytkář.
disciplín juniorů
Pohár ve Steer Wrestlingu

Tradiční country bál.
Podrobnosti a instrukce viz
pozvánka.

MK Ranč Čertyně
09. července 2022
Mistrovství ČR v rodeu
Rychlostní pohár WI-CZ
Pohár Dyka Krchova v rychlost. a dobytkář.
disciplín juniorů
Pohár ve Steer Wrestlingu
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Boršov nad Vltavou
03. září 2022
Mistrovství ČR v rodeu
Rychlostní pohár WI-CZ
Pohár Dyka Krchova v rychlost.
a dobytkář. disciplín juniorů
Pohár ve Steer Wrestlingu

1. - 3. 4. 2022
„Zlatý šíp Beaver City - terčovka“
Beaver City a Fort Beaver, Strážek

Hoslovice - FINÁLE
17. září 2022
Mistrovství ČR v rodeu – finále
Rychlostní pohár WI-CZ – finále
Pohár Dyka Krchova v rychlost.
a dobytkář. disciplín juniorů – finále
Pohár ve Steer Wrestlingu – finále

(TC & BC)
Jarní akční soutěž v lukostřelbě Holé a
tradiční luky v klasických terčových
disciplínách

Termíny na sezónu 2022 a další
informace naleznete na našem
webu www.ceskerodeo.cz

15. – 18. 4. 2022
Brigáda a Velikonoce na FB (TC)
Fort Beaver - Strážek
Civilní akce, montérky vítány.

13. – 15. 5. 2022
14. Setkání přátel divočiny + oslava
30 let TC + Lukostřelba (TC, BC)
Beaver City & Fort Beaver - Strážek

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

Tradiční setkání přátel spojená s oslavou
30 TC a dalším kolem lukostřelby.

10. – 12. 6. 2022
Brigáda na Fort Beaveru (TC)
Fort Beaver - Strážek
Civilní akce, montérky vítány.
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26.8.-28.8.2022
„Zlatý šíp B.C. – vše v pohybu“
(BC & TC)
Beaver City & Fort Beaver - Strážek
7.ročník akční lukostřelecké soutěže. Holé i
tradiční luky. Motto závodu: Vše v pohybu

30.9. – 2. 10. 2022
Brigáda na Fort Beaveru (TC)
Fort Beaver - Strážek
Civilní akce, montérky vítány.

14.-16.10. 2022
„Zlatý šíp BC-lovecká“ (BC & TC)
Beaver City, Fort Beaver - Strážek

2.7. – 6.7.2022
Letní Rendezvous TC (TC)
U Křemže (Jižní Čechy)

17.ročník lukostřelecké soutěže. Kdo si
neuloví, hladoví a vegetarián bývá špatný
střelec.

Tradiční táboření TC s programem a opět
lukostřelbou. Bude upřesněno pozvánkou.

29.7. – 7.8.2022
Letní táboření na Fort Beaveru
(TC & BC)
Fort Beaver – Strážek
Tradiční táboření spojené s 33. akcí Beaver
City 1882 (probíhá od 23.7. až 7.8.) a opět
lukostřelba.

4.-6.11.2022
Halloween (BC)
& Členská schůze TC (TC)
Beaver City – Stráže
17. – 20. 11. 2022
Brigáda na Fort Beaveru (TC)
Fort Beaver - Strážek
Civilní akce, montérky vítány.

listopad 2022
Setkání westernových městeček
Setkání osadníků ČS western City
s programem a soutěžemi. Místo a termín
bude upřesněno!
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Martin Lukeš tel: 775 343 055,
e-mail: info@placy.cz www.placy.cz
23.4.2022
Westernové klání ve střelbě
z perkusních a křesadlových zbraní (BC
+ ASK Stará Boleslav 8 Iowa cawalry)
střelnice Stará Boleslav
Tradiční střelby z perkusních a
křesadlových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Václav Klauber, tel: 728
512 602, e-mail: vklauber@tiscali.cz
26. 11. 2022
Díkuvzdání na BC a lukostřelba finále!
(BC & TC)
Beaver City - Strážek

14.5.2022
Westernové souboje – Rychlejší než
smrt
Střelnice KVZ Polná u Dobroutova
Perkusní a nábojové revolvery – pouze
černý prach.
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele.
Kontakt: Tomáš Rosický, tel: 724 292 100,
e-mail: rosicky@advokat.ji.cz

Jen pro zvané!

28.5.2022
Dětský den Hosín u Českých Budějovic
(BC + sbor dobrovolných hasičů Hosín)
Uspořádání dětského dne ve stylu
dobývání severoamerického kontinentu
Kontakt: Miroslav Oupor,tel: 603 443 830,
e-mail: moupor@quick.cz

Akce Bullet Corralu:

13.7.2022
Členská schůze Bullet Corralu
Střelnice SSK Mikulov
Kontakt: Miroslav Oupor, tel:603 443 830,
email: moupor@quick.cz

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!

8.4. – 9.4.2022
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
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15.7. - 16.7.2022
Western na Boot Hill
Mistrovství republiky
a Velká cena WI-CZ
(BC + SSK Mikulov)
střelnice Mikulov
Tradiční střelby ze zbraní perkusních,
křesadlových a nábojových Divokého
Západu do roku 1899.

PRÉRIE EXPRESS – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, Z.S.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Miroslav Oupor,
tel:603 443 830, e-mail:
moupor@quick.cz

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

13.8.2022
Westernové klání ve střelbě
z perkusních a křesadlových zbraní
(BC + SSK Mikulov)
střelnice v Mikulově
Tradiční střelby z perkusních
westernových zbraní.
Nutno si vyžádat propozice u
pořadatele.
Kontakt: Miloslav Novák,
tel: 725 825 941,
e-mail: mila.grizzly@centrum.cz

15.10.2022
Střelba na kovové siluety
(SSK Geronimo)
střelnice Velvary
Střelby na kovové siluety ze zbraní
perkusních, křesadlových a nábojových
do roku 1899
Nutno si vyžádat propozice u pořadatele
Kontakt: Richard Voltr
e-mail: richard.voltr@gmail.com

9.9. – 10.9.2022
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

5.11.2022
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
3.12.2022
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

24.9.2022
Pistolnické klání
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

SPONZOR BULLET CORRALU

8.10.2022
Majklův memoriál (Pavel Válek +
BC) střelnice Velvary
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PRÉRIE EXPRESS – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, Z.S.
Datum - 17.8.2022

04.00 hod

START České Jihozápadní větve
Lísková Post Office (příjem pošty)
Datum - 17.8.2022 09.30 hod
START - České Východní větve
Stříbrná Lhota Post Office (příjem a
výdej pošty)
Datum 18.8.2022 04.30 hod

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 - Moravské Západní větve
Jihlava Post Office (příjem a výdej
pošty)
Datum 18.8.2022 20.00 hod
START - Moravské Východní í větve
Suchdol nad Odrou Post Office (příjem a
výdej pošty)
Datum 19.8.2022 19.00 hod
START - Moravské Severní větve
Suchdol nad Odrou Post Office (příjem a
výdej pošty)
Datum 19.8.2022 19.00 hod

Směr a časový rozvrh jízdy
38. ročníku XPC 2022.
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 Německa přes Česko na Slovensko
z Česka do Polska
START - České části Pony Expressu
Start D/ČR hranice - České Západní
větve
Dolní Poustevna (hranice ČR) – (příjem
a výdej pošty)
Datum 17.8.2022 09.00 hod
START A/ČR hranice - České Jižní
větve
Studánky (Market) - Post Office (příjem
pošty)
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PRÉRIE EXPRESS – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, Z.S.

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 Rodeo Corralu: Patrik Urban, http://rc.westerners.cz
Tel.: mobil: 777 991 447, Vacov 27, 38473 Vacov, 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
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Tomáš Nový; Tel: 773 966 790; e-mail: predakjv@seznam.cz

PRÉRIE EXPRESS – WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ, Z.S.

Úplný kalendář akcí na celý rok
najdete na webu!
Navštivte webové stránky WI-CZ

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!

www.westerners.cz

PRERIE

Nejstarší western shop
v ČR!

EXPRESS

Informační čtvrtletník
Členská publikace zdarma!

Uzávěrka příštího čísla

Vydává Westerners International – CZ z. s.

15.květen 2022

Šéfredaktor: Josef „Joe“ Moravec
Nad stanicí 18

Vyjde do 15. června 2022

162 00 Praha 616

Uzávěrka následného čísla: 15. 8. 2022, vyjde do 15. 9. 2022

Telefon: Moravec 606 366 529
E-mail: moravec.vn@gmail.com
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