
ZÁPIS č. 1/2020 

z jednání Rady Rodeo Corralu (RC) 22. 2. 2020  

 
Přítomni: Tesař, Mach, Kolář, Matějka, Zych, Fiala, Hradecká a Fencl (RK) 

Hosté: Hesová, Kovářová a Kolářová 

 

1. Úkoly ze Shromáždění členů (SČ) – byla vystavena faktura na prodej staré časomíry na 

TarpanClan, nový strážce pokladu od odvolaného strážce pokladu převzal pohledávku, a tím 

byla vyrovnána pokladna v domluveném termínu, dále vystaví výdejový doklad na částku za 

dopravu materiálu na loňská rodea, a fakturu na domluvenou sponzorskou částku za sezónu 

2019 pro Nováčka. 

 Rada rozhodla, že nechá vyrobit 2 sedla pro Mistra a pro Vítěze Poháru WI-CZ. Je potřeba 

      vyřešit placení DPH.  

 Kalendář rodeí 2020 pošle Mach redaktorovi PREXu Moravcovi. 

 

2. Účet spolku – sheriff a strážce pokladu zjistí podmínky v bankách pro případnou změnu  

banky. Je také potřeba změnit podpisová práva (sheriff a strážce pokladu). Termín do 30. 4. 

2020.  

 

3. Členská základna – k dnešnímu dni má RC celkem 38 členů, kteří mají zaplacené členství na 

rok 2020.  

 

4. Country bál RC 2019 – Rada se usnesla vyjádřit poděkování rodině Roučů, za rychlou a 

obětavou pomoc při přípravě bálu ve Vacově. Osobně emailem a veřejně na webu RC. Zajistí 

Tesař a Fiala. 

5. Propagace rodeí – sheriff RC dostal nabídku od regionálních rádií na propagaci jednotlivých 

rodeí v letošní sezóně, formou upoutávek. Podrobnosti a finanční částku na příští Radě RC. Je 

možná i participace jednotlivých pořadatelů na finanční částce. 

 

6. SLEVOMAT vstupenky – Fiala nabízí možnost pro RC a pořadatele nabízet zlevněné 

vstupné přes Slevovat. Podmínkou je smlouva s RC. Další info na příští Radě RC. 

 

7. Pořadatelské ranče a info od RC – Rada rozhodla o tom, kdo bude dohlížet na přípravu 

rodeí u jednotlivých pořadatelů:  

 Hoslovice 1. a 2. – Tesař a Kolář 

 Kozohlody – Mach, Hradecká a Zych 

 Hoštka – Fiala a Matějka 

 Boršov – Tesař a Kolář 

 All Američan Výstaviště Praha – Mach, Fencl a Tesař. 

 

8. Podklady pro pořadatele – každý pořadatel rodea obdrží tyto písemné podklady: Pravidla 

rodea, Soutěžní řád, Rukověť pořadatele a Usnesení RC na sezónu 2020. Výše uvedení 

členové Rady zajistí navíc případnou další pomoc pořadateli a budou garantovat, že se rodeo 

uskuteční. 

 

9. Sponzorství – je potřeba aktualizovat marketingovou nabídku pro případné sponzory a použít 

již vyrobené propagační materiály pro jednání s nimi. Rada navrhuje vytvořit krátké 

propagační video sestříhané z několika rodeí. Zodpovídá: Tesař, Fiala, Kolář.  

 

10. All Američan – Rada navrhuje předvést na akci ukázku trailu, Barrel Race a Ranch Sorting. 

Pro to je potřeba zajistit 6 telat, 4 jezdce pro Ranch Sorting a cca 5 – 6 jezdců pro Barrel Race. 

 S pořadatelem Halley Davidson budou určení členové (viz bod 7) jednat o dalším postupu. 

 Poté vypracuje Mach finanční rozpočet pro pořadatele. Další info na příští Radě.  

 



 

 

11. Rendezvous WI-CZ – Rada WI-CZ chce do programu opět zařadit Dostih na ¼ Beaver City 

míle. Ustájení koní bude možné na Mitrově (1 km od Beaver City), podmínky se domlouvají. 

Dostih byl vždycky nejvíc atraktivní jak pro jezdce, tak pro diváky. Hlavní výhrou byla krásná 

socha kovboje na koni. Rady WI-CZ uvažuje o startovném ve výši cca 50 Beaver City dolarů 

(kurs 1,- Kč, 1 BC dolar) s tím, že vítěz bere vše. Informace o ubytování členů bude 

zveřejněna v PREXu a na webu WI-CZ (westerners.cz).  

 

12. Společné akce RC – Rada RC navrhuje uspořádat společné akce pro členy i mimo rodea. 

Předběžné návrhy jsou opékání vuřtů u ohně s kytarou nebo návštěva členů ve        

westernovém městečku Pulman City v Německu. Další info na příští Radě.  

 

13. Příští jednání Rady je v sobotu 18. dubna 2020 od 12:00 hodin v motorestu U vodáka 

v Praze Radotíně, od 14:00 proběhne školení rozhodčích. 

 

HOWDY! 
 

22. 2. 2020  

 

Zapsal: Mach v.r. 

Kontrola: Tesař v.r. 

  

  


