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ZÁPIS 
Z JEDNÁNÍ RADY RC – 13.11.2021 

 
Forma schůze: prezenční, Horní Libchavy 
 
Přítomní: Patrik Urban, Denisa Jandová, Karel Nováček, Zdeněk Zych, Terezie 
Daňková, Veronika Havlišová 
 
 
Projednávané body: 

o Zhodnocení sezóny 2021 
o Předběžné termíny závodů sezóny 2022 
o Country bál & členská schůze 
o Sponzoři, ceny na příští sezónu 
o Podmínky pro pořadatele závodů (propozice) 
o Pravidla disciplín 
o Hospodaření s financemi RC 
o Web, propagace 

 
 

Zhodnocení sezóny 2021 
Během 14 dnů bude zveřejněn článek o shrnutí celkové sezóny 2021.  
 

Předběžné termíny závodů – sezóna 2022 
Upozorňujeme, že termíny a místa konání jsou opravdu předběžné a mohou se změnit! 

Předběžný termín! Místo  

21. května/ 4. června Hoslovice 

? červen Jeseníky 

11. června České Budějovice – jackpot (možná spolupráce s 
PRCZA) – doplňkový závod mimo bodování 

9. července/ 16. července Český Krumlov 

6. srpna Kozohlody 

3. září Boršov nad Vltavou 

17. září Hoslovice - finále 
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Country bál – ZRUŠENO! 
Během jednání Rady RC bylo diskutováno o přípravách a následném průběhu 
Country bálu, který se měl konat 15. ledna 2022 spolu s členskou schůzí. Kvůli 
nastávajícím vládním opatřením jsme prozatím nuceni tuto akci zrušit. Všem 
jezdcům se omlouváme, ale nebude možné touto cestou předat ceny. Vítěze 
budeme jednotlivě kontaktovat a individuálně s nimi dořešíme předání cen, 
nebojte se, nepřijdete o ně. 
 

Členská schůze 
Country bál jsme prozatím nuceni zrušit, ale členskou schůzi bychom rádi 
uskutečnili prezenčně v daném termínu – 15. ledna 2022 v Hoslovicích (pokud 
nám to situace dovolí). V případě, že kvůli vládním opatřením nebude možné 
pořádat schůzi prezenční formou, termín bude zachován a členská schůze 
proběhne on-line přes portál Teams. Pokud bude schůze prezenční, ale nebudete 
se moci z určitých důvodů zúčastnit, bude také možnost připojit se on-line jako 
v uplynulém roce. 
 

• V případě on-line schůze budou sepsány body o kterých bude třeba 
hlasovat a následné hlasování proběhne formou google formuláře (stejný 
formulář, který byl používán při přihlašování na závody v sezóně 2021). 
Toto hlasování vyplníte po skončení video schůze, aby nedošlo ke 
zmatkům, kdybychom hlasovali při video hovoru (např. špatný signál). 
Budete mít tedy možnost si body projít znovu a teprve potom hlasovat.  

 

• V případě prezenční formy schůze v Hoslovicích, ve kterou doufáme 
proběhne hlasování o daných bodech na místě. 

 
Harmonogram členské schůze bude zveřejněn dostatečně předem (podobný 
jako v uplynulých letech). 
 

Sponzoři, ceny 
Rádi bychom poděkovali starým i novým sponzorům, podařilo se nám domluvit 
na spolupráci s mnoha sponzory a díky nim bylo během sezóny 2021 spoustu 
skvělých cen a my můžeme slíbit podobné ceny i do příští sezóny. Samozřejmě 
dále budeme vybírat “pokuty” za spadlé klobouky a tyto peníze budou darovány 
na předem vybranou sbírku ať už lidem s handicapem, “koňskému důchoďáku” 
nebo prostě tam, kde budou potřeba. Letošní sbírka a oficiální předání mělo 
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proběhnout na country bálu, vzhledem k jeho zrušení budeme o předání peněz 
po domluvě dále informovat. 
 
Jako další bod bylo Radou RC hlasováno o celkových výhrách pro mistry na příští 
sezónu, pokud nebude zvolena jiná Rada. V dnešní době už poukaz na příspěvek 
na sedlo nemá pro jezdce takovou cenu jako dřív, proto jsme se rozhodli od této 
tradice upustit a vítězům věnovat pouze šek s určitým finančním obnosem, který 
bude před sezónou zveřejněn, dále odpocovací deky pro koně s titulem daného 
mistra, pohár a další drobnosti. 
 

Podmínky pro pořadatele 
Dalším bodem jednání byly podmínky pro pořadatele, kteří nám poskytují své 
ranče na uspořádání závodů. Podmínky se mohou individuálně měnit, proto není 
třeba do detailů rozepisovat, jde o věci jako včasné odsouhlasení propozic, 
finanční vyrovnání s RC apod. 
 

Hospodaření s financemi RC + pravidla disciplín 
Očekáváme ještě nějaké finanční sponzorské dary a po odečtení nutných výdajů 
bychom rádi směřovali vedlejší výdaje např. na zakoupení nové časomíry. Od 
toho se vyvíjí nadále i pravidla. V případě zakoupení nové časomíry, budeme 
schopni sjednotit některé disciplíny s evropskými pravidly a s organizací PRCZA, 
se kterou momentálně jednáme také o jednom společném jackpot závodu mimo 
oba seriály. 
 
V nově zavedené kategorii - baby bude moci dítě startovat v případě podpisu 
zákonného zástupce, který odsouhlasí, že dítě jede tak, jako ostatní jezdci 
samozřejmě na vlastní nebezpečí a je schopno koně ovládat bez pomoci a zvládá 
alespoň základy práce s dobytkem. 
 
V rychlostních disciplínách nebude nově možné startovat s vodičem nebo 
s dítětem v sedle před sebou. To znamená, že startovat může kdokoliv, kdo 
zvládne ovládat koně sám, bez pomoci jiného člověka v aréně (pomoc při 
zavádění do arény se samozřejmě nepočítá). 
 

Web, propagace 
Web a sociální sítě máme v plánu dále rozvíjet a rádi bychom obnovili profily 
jezdců na našich stránkách, proto každý člen dostane spolu s členskou kartičkou 
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formulář (bude možné vyplnit i on-line a poslat na email), ve kterém může 
(samozřejmě nemusí a bude to zcela dobrovolné) vyplnit údaje o sobě, svém 
koni, ranči, apod.  
 
Za každou další propagaci jsme rádi, RC jde s dobou a od letošního roku jsme 
aktivní nejen na Facebooku, ale i na Instagramu, pokud mate jakýkoliv článek, 
fotografii nebo video, neváhejte nás označovat nebo kontaktovat. 
 
Těšíme se na Valnou hromadu/ členskou schůzi, která se bude konat,  jak už je 
výše uvedeno 15.ledna 2022 v Hoslovicích (nebo online) a budeme moci 
společně o těchto a dalších bodech diskutovat. 
 
Rada RC 
Zápis: Denisa Jandová 
 
 
V případě dotazů: inforodeocorral@gmail.com 
Nebo využijte kontakty uvedené na webu: www.ceskerodeo.cz 
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