
Western City Corral 
Westerners International-CZ o.s.

v letošním roce oslavuje 20.výročí založení corralu

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.

Western City Corral WI-CZ o.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
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Beaver City 1872
      

3. až 5.února
Den osídlení

Oslava 17.výročí osídlení našeho Nového 
Domova

Závod lyžníků 
Odpolední stylový závod lyžníků městem 

Beaver City se spoustou zajímavých 
soutěžních disciplin.

16. až 18.března 
IV. Skotské skotačení v Beaver City

Soutěže v tradičních i netradičních  skotských 
disciplinách, ve spolupráci s Fort Beaverem 

13. až 15.dubna
„Zlatý šíp B.C.“

Jarní akční soutěž v 
lukostřelbě 

Holé a tradiční luky



27. dubna až 29.dubna

Jarní cena v ovládání biče, lasa, hodu nožem,tomahavkem 
a lukostřelba

pořádáme ve spolupráci s W-clubem Praha

5.Setkání přátel divočiny 
Akce pro westmany, trappery a trampy. 

Pořádáme ve spolupráci s Trappers´Corralem 
WI-CZ,o.s.

1. až 3. června 
19.Mistrovství České republiky v ovládání biče a lasa

11.Mistrovství České republiky ve westernovém žonglování
Cena W-clubu v hodu nožem a tomahawkem

Pořádané ve spolupráci s W-clubem Praha

 „O zlatinku Beaver City“
18.ročník soutěže v rýžování zlata ve 

spolupráci s Klubem Moravskoslezských zlatokopů 

2.června
„Nůž B.C.“

7.ročník prodejní výstavy nožů 
 a ostatních chladných zbraní

15. až 17.června
10.Square Dance víkend v Beaver City
Den plný tanců a soutěží pro všechny, 

kteří se chtějí dobře bavit společně 
se  skvělými 

                     callery Pyrem, Čárou a Dougem.



21.července až 4.srpna
Beaver City v roce 1872
23.stylové setkání všech 
westerners v Beaver City. 
Historický oděv je nutnou 

podmínkou vstupu
 do města Beaver City. Ubytování 
vlastní, občerstvení zajištěno. Pro 

nouzové případy je otevřena 
 i půjčovna oděvů. V rámci tohoto čtrnáctidenního setkání 

vás čeká spousta zajímavých soutěží a workshopů. 

27. až  29.července
Rendezvous WI-CZ, o.s. 

          Rýžování zlata, Hod nožem, Střelba z luku, 
Dostih na ¼ BC míle a jiná překvapení... 

                   Ve večerních sobotních hodinách 
                 Bál WI-CZ,o.s. s bohatou tombolou!!!

31.července
střelecká soutěž na 
střelnici ve Velké 

Bíteši - „O 
nejlepšího střelce 

Beaver City“

19.srpna (bude upřesněno)
Odjezd jezdce Pony 

Expressu 
směrem západním s listovními 
zásilkami podanými nejpozději 
do půlnoci před odjezdem na 

poštovní úřadovně 
v Beaver City.



31srpna až 2.září
„Zlatý šíp B.C.“

6.ročník 
podzimní akční soutěže v lukostřelbě. 

Holé a tradiční luky.

                                      14. až 16. září
             Setkání Living History spolků v Beaver City
                            Téma : Obchod, daně a cla

21. až 23. září

„Pohár Jendy Červotoče“
Zlatokopecká soutěž  pouze na tradičních 

pánvích. 

12. až 14.října
Dřevorubecké klání

Velice oblíbená soutěž, 
která prověří vaši zdatnost 

při práci nejen se sekerou a pilou



3.listopadu 
Halloween v Beaver City

Jedině strašidelný převlek tě ochrání v 
předvečer svátku všech svatých....

V dopoledních a odpoledních hodinách 
se konají

Valné Hromady Trapper's a Western 
City Corralů WI-CZ o.s.

9. až 11. listopadu
Setkání westernových městeček

        tentokrát na Šiklově Mlýně

24.listopadu
Thanksgiving Day

Slavnostní večerní akce pouze pro členy 
Western City Corralu a jimi pozvané hosty 

s osobní pozvánkou

27. až 31.prosince

Pohoda
Společné oslavy vánočních svátků, 

Silvestra a Nového roku


