
ZÁPIS č. 3/2020 

z jednání rady Rodeo Corralu (RC) 6. července 2020  

 
Přítomni: Tesař, Mach, Fiala, Matějka, Hradecká, Zych 

Nepřítomni: Kolář 

Hosté: Daňková – rozhodčí komise, Vondroušová 

 

1. Sheriff RC – Usnesení: Rada RC bere na vědomí osobní problémy sheriffa Michala 

Tesaře, které mu neumožňují plně vykonávat funkci a pověřuje Jana Koláře jako 

zástupce sheriffa, vykonávat funkci do příštího Shromáždění členů Rodeo Corralu. 

Michal Tesař zůstává nadále členem rady RC.      Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrž. 0 

 

2. Komise rozhodčích – Rada jmenovala Komisi rozhodčích na sezónu 2020 ve složení: 

Zdeněk Zych, Jan Matějka a Miroslav Fencl. 

 

3. Technický delegát – na všechna rodea 2020 je za radu  jmenován technickým delegátem 

Jan Matějka. 

 

4. Sponzoři – PINTO, Max Haken – Mach a Fencl  dohodnou darování věcných cen pro 

vítěze disciplín na Gala večeru. Fiala jedná se třemi sponzory,  Tesař znovu osloví celoplošné 

rádio, Mach domluvil s Navrátilem – JAAN krátké upoutávky na rodea v Country rádiu 

zdarma na všechny rodea 2020. Pokud bude dohoda o placené reklamě v celoplošném rádiu, 

bude rančerům nabídnuto zaplacení poměrné částky spolu s RC. 

Fiala přednesl text, který bude použit na leták pro sponzory. Text ještě projde připomínkami 

od členů rady a poté bude vytištěno cca 100 kusů letáků, podle cenové nabídky.  

 

5. Časomíra – problémy jsou s fotobuňkou ( nepravidelně spíná) i když časomíra prošla 

kontrolou. Zych bude závadu reklamovat. 

Zapůjčení časomíry jiným subjektům podléhá schválení radou RC a ta určí částku, za kterou 

bude časomíra zapůjčena. Manipulaci s časomírou musí vždy prováděl proškolená osoba 

z RC. 

 

6. Vypouštědlo – bude potřeba do Kozohlod, Hoštky a Boršova. Zapůjčí a doveze Milan 

Hercík. Dopravu platí RC, jednotnou cenu domluví Matějka. 

 

7. Přihlášky + propozice – termín ukončení přihlášek uvedený na webu RC je konečný. 

Nebudou žádné výjimky. Kdo se včas nepřihlásí, nepojede! Jmenný seznam přihlášených je 

na webu denně aktualizován. 

 

8. Nové webové stránky RC – rada RC vyslovuje poděkování Veronice Hradecké za 

vybudování nových stránek a za to, že díky jejímu úsilí byly nové stránky spuštěny včas před 

zahájením sezóny. Stránky se budou dále upravovat podle požadavků a připomínek. 

 

9. Školení rozhodčích – proběhlo po skončení jednání rady RC. Školení provedli Zych a 

Matějka. Zápis ze školení je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

 

 



10. Různé –  

- Fiala navrhuje, aby disciplína laso (Calf Roping), nebyla brána jako individuální, protože 

lasuje jen malá část jezdců. V programu rodea by ale měla zůstat. V radě na to nepanuje 

jednoznačná shoda. O návrhu se bude dál jednat. Je to námět na Shromáždění vyslanců. 

- Daňková nepovažuje za správné, že byly webové stránky vypnuté před sezónou.  

 

Přílohou zápisu je Zápis ze školení rozhodčích 6. 7. 2020.  

 

 

Zapsal: Mach, 6. 7. 2020      kontrola: rada RC 


