
ZÁPIS č. 2/2020 

z jednání rady Rodeo Corralu (RC) 13. června 2020  

 
Přítomni: Tesař, Mach, Hradecká, Fiala, Matějka, Kolář a Zich 

Hosté: Daňková – rozhodčí komise 

 

1. Finance – stav účtu: 25 754 Kč, hotovost: 17 319 Kč = celkem 43 073 Kč. 

 Členské příspěvky na 2020 zaplatí noví členové společně s přihláškou na první rodeo. 

2. Aktuální situace po Covid-19 – na základě rozvolňovacích opatření vlády je možné pořádání 

 rodeí pod hlavičkou RC. Sezóna 2020 proběhne podle původních termínů s jedinou výjimkou 

 rodea v Hoslovicích. To bylo přeloženo na 18. července 2020. Pořadatel se musí řídit 

 veterinárními a hygienickými podmínkami. 

3. Ranče – členové rady oslovili všechny pořadatele, aby zjistili momentální situaci. Všechny 

oslovené ranče potvrdily následující termíny rodeí: 

 Hoslovice – 18. 7. a 26. 9. 

 Kozohlody – 8. 8. 

 Hoštka – 29. 8. 

 Boršov – 12. 9. 

 Rada zašle pořadatelům následující doklady: Pravidla rodea, Usnesení rady na sezónu 2020, 

 Rukověť pořadatele a Smlouvu o pořádání rodea. Termín do 30. 6. 2020  

 Dále probíhá jednání s několika dalšími zájemci o pořádání rodea na příští sezónu 2021 

 (Koryčany, Čeladná). 

4. Jezdci – zástupce jezdců v radě RC rozeslal jezdcům dotazník, aby rada měla informaci o 

počtu jezdců po koronavirové krizi. Odpovědělo pouze 15 jezdců, a to nesvědčí o velkém 

zájmu jezdců, nebo také o jejich pohodlnosti. Rada předpokládá, že účast jezdců bude větší. 

 Jezdci budou osloveni ještě jednou, aby doplnili a aktualizovali kontakty. U některých jezdců 

 jsou staré kontakty a proto se k nim nedostanou důležité informace. 

 Jezdci dostanou před sezónou Usnesení rady na sezónu 2020. 

5. Sponzoři – jednání se sponzory bylo přerušeno krizí a teď rada začíná sponzory oslovovat 

znovu. Není jasné v jaké situaci právě teď budou. Jednají Tesař a Fiala. Termín do 30. 6. 

2020. 

 Tesa5 a Mach vypracují jednoduchou smlouvu o propagaci pro případné sponzory. Termín do 

 22. 6. 2020. 

6. Propagace a web – termín kompletace propagačních letáků byl kvůli krizi prodloužen.   

 Ve finále je spuštění nových webových stránek RC. Hradecká na nich intenzivně pracuje. 

 Termín 20. 6. 2020.  

 USNESENÍ: Rada rozhodla o tom, že majitelem webové domény RC bude Rodeo Corral 

 a zvolila do funkce wemastera RC Veroniku Hradeckou. Hlasování: 7 pro/0 proti/0 zdrž. 

7. Oprava zápisu z ČS RC a Usnesení z ČS RC – oprava se týká zvolení nového člena 

rozhodčí komise Milana Hercíka. Oba dokumenty budou takto opraveny.  

8. Školení rozhodčích – proběhne v pondělí 6. července 2020 od 13:00 hodin v motorestu U 

vodáka v Praze-Radotíně. 

9. Příští jednání rady RC bude v pondělí 6. července 2020 od 11:00 hodin tamtéž. 

 

zapsal Mach, 13.6.2020      kontrola Tesař 

 


