
Usnesení rady Rodeo Corralu k současné situaci.  16. 1. 2021  
Výsledek elektronického jednání rady RC od 13. 12. 2020 do 16. 1. 2021. 

 
Usnesení č. 1: Odpověď Veronice Hradecké. USNESENÍ JE PLATNÉ! 

 

Rada RC předběžně souhlasí s navrženým splátkovým kalendářem strážcem pokladu 

s tím, že pokud proběhne první navrhovaná splátka do konce ledna, tak to rada příjme 

jako důkaz schopnosti a ochoty dlužnou částku splatit. Podle toho se rada usnese na 

dalším postupu. 

Hlasování: PRO Tesař, Kolář, Mach, Fiala 

PROTI Zych 

ZDRŽEL SE Matějka 

NEHLASOVAL Hradecká 

 

Zdůvodnění: Rada je toho názoru, že je lepší se strážcem pokladu dohodnout na splátkách 

zpronevěřené částky, než podat trestní oznámení, čekat několik měsíců na rozhodnutí soudu, 

které v konečném rozhodnutí může nařídit splácení částky například po 1 000,-Kč měsíčně. 

To by vážně ohrozilo finanční schopnost RC na sezónu 2021 i 2022. Když strážce pokladu 

splatí do konce ledna první částku, bude následovat další usnesení, ve kterém už rada 

přistoupí na potrestání strážce pokladu (odebrání členství). 

 

Usnesení č. 2: Reakce na chování člena rady Zdenka Zycha. USNESENÍ JE PLATNÉ! 

 

Rada RC konstatuje, že aktivní individuální činnost Zdenka Zycha na sociálních sítích 

hrubě poškozuje dobré jméno Rodeo Corralu a neslučuje se ani s jeho členstvím v radě 

RC. Rada zaregistrovala negativní reakce na jeho příspěvky jak od některých členů RC, 

tak od rančerů-pořadatelů rodeí. Rada navrhuje pro hrubé porušení stanov Rodeo 

Corralu vyloučit Zdenka Zycha jako člena RC na jeden rok, do 31.12.2021. 

Hlasování: PRO Tesař, Mach, Fiala, Matějka, Hradecká 

PROTI Kolář 

ZDRŽEL SE Zych 

 

Zdůvodnění: Zdenek Zych zveřejnil svůj vlastní názor na kauzu Hradecká nejen členské 

základně, ale hlavně na Facebook.. Udělal to ještě před tím, než se k tomu vyjádřili ostatní 

členové rady. Navíc bez důkazů obvinil sheriffa Michala Tesaře jako spolupachatele. Rada 

jako vrcholový orgán spolku rozhoduje kolektivně ne individuálně.Zveřejněním „špinavého 

prádla“ na FB se tato informace dostala i k pořadatelům rodeí a sponzorům RC. To především 

hrubě poškodilo dobré jméno Rodeo Corralu na veřejnosti. Rada rozhodla na základě stanov 

Rodeo Corralu odd. VI. bod 2 a odd. XI. bod 9. 

Toto usnesení předloží rada RC k dodatečnému schválení na nejbližším Shromáždění 

členů RC. 

 

Usnesení č. 3: Vysvětlení situace s počtem rozhodčích na rodeu v Hoslovicích 19.9.2020. 

USNESENÍ NENÍ PLATNÉ! 

 

Rada RC požaduje po předsedovi komise rozhodčích a po rozhodčím Zdenku Zichovi 

odpovědi na tyto otázky: 

Proč rozhodčí Zdenek Zych poslal ráno před zahájením rodea v Hoslovicích rozhodčího 

Milana Hradila domů? 



Proč tento závažný zásah nekonzultoval s hlavním pořadatelem a s předsedou komise 

rozhodčích? 

Proč o tom nenapsal informaci do zápisu z rodea? 

Rada očekává písemné vyjádření do 31. 1. 2021. 

Hlasování: PRO Mach, Fiala 

PROTI Zych 

ZDRŽEL SE Tesař, Kolář, Matějka  

NEHLASOVAL Hradecká 

 

K Usnesení č. 3: Rada obdržela písemné vysvětlení od Z. Zycha a telefonicky od J. Matějky. 

Vyjádření slíbil poslat M. Hradil, ale do dnešního dne ho neposlal. Termín k vyjádření je do 

31. 1. 2021. Dne 15. 1. 2021 oznámil radě Milan Hradil, že se k tomuto problému 

NEVYJÁDŘÍ!  

 

13. 1. 2021  

 

Usnesení č. 4: Zpronevěra financí Rodeo Corralu. USNESENÍ JE PLATNÉ! 

 

Rada RC s okamžitou platností odebírá členství strážci pokladu Veronice Hradecké a to 

do 31. 12. 2021 na základě zpronevěry vysoké finanční částky ze spolkových peněz. Jde o 

hrubé porušení stanov RC, zneužití funkce strážce pokladu a důvěry členů spolku. Do 

Shromáždění členů RC bude provádět finanční operace pouze sheriff Michal Tesař po 

odsouhlasení nadpoloviční většinou členů rady RC. 

Hlasování: PRO Tesař, Kolář, Mach, Fiala, Matějka 

PROTI nikdo 

ZDRŽEL SE Hradecká 

NEHLASOVAL Zych  

 

Zdůvodnění: Veronika Hradecká jako strážce pokladu zpronevěřila částku přesahující 

70 000,. Kč. Tím se provinila hrubým poškozením dobrého jména Rodeo Corralu jak je 

uvedeno ve stanovách RC odd. VI. bod 2. Rada se takto rozhodla i na základě zjištění 

Rozhodčí a kontrolní komise, která zpronevěru financí potvrdila. 

Toto usnesení předloží rada RC k dodatečnému schválení na nejbližším Shromáždění 

členů RC. 

 

16. 1. 2021  

Rada Rodeo Corralu  

 

 

 


