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ZÁPIS ČLENSKÁ SCHŮZE
Rada Rodeo Corralu WI-CZ, online + Ranč Hoslovice, 29. 1. 2022

Přítomno 22 členů osobně, 9 členů online z celkem 51 zaplacených členů

Projednávané body:
1. Zahájení - prezence
2. Volba komisí
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti Rodeo Corralu – sheriff RC
5. Zpráva o hospodaření RC – sheriff RC
6. Zpráva revizora RC – revizor RC
7. Návrh rozpočtu na rok 2022
8. Hlasování o změně nazvu RC- Westerners International - CZ z.s. , Rodeo corral
9. Volby nových členů rady RC a jmenování zástupce pořadatelů do rady RC – volební

komise
10. Návrh na změnu stanov RC a pravidel RC- sheriff RC
11. Předběžný kalendář rodeí na rok 2022
12. Diskuse
13. Přijetí usnesení
14. Závěr

Jednání vedl/a: Urban Patrik (šerif), Daňková Terezie (člen rady)
Mandátová a volební komise: Halová Barbora, Kozjurová Aneta
Návrhová komise: Jandová Denisa, Lisická Jana
Online koordinátor: Havlišová Veronika
Zápis: Denisa Jandová, Veronika Havlišová
___________________________________________________________________________

Jednotlivé body jednání:
1. Zahájení - prezentace

- Poděkování jednotlivcům za pomoc a práci v sezóně 2021
- Souhlas všech připojených online, že schůze bude natáčena – souhlas všech

přítomných viz hlasování níže

2. Volba komisí
Volební komise – Halová Barbora, Kozjurová Aneta (Havlišová) optická většina
Návrhová komise – Jandová Denisa, Lisická Jana optická většina

Hlasování – složení komisí:
PRO: optická většina
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3. Schválení programu
Hlasování – program členské schůze:

PRO: 22 + 7 online = 29 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 1 hlas

4. Zpráva o činnosti Rodeo Corralu – sheriff RC
- Rada postavena před těžký úkol – díky COVID a HERPES situaci

menší počet startujících – převzetí celkové organizace i za pořadatelé
včetně vybírání startovného a vyplácení výher

- Nižší účast jezdců kompenzována umožněním 2.nebodovaných startů
jezdcům – ekonomicky správný krok

- Oslovení a získání nových sponzorů – získání velkého množství
věcných ale i finančních cen – již přislíbená podpora i pro rok 2022

- Sporné téma klobouky (50 Kč/spadlý klobouk) vyřešeno charitativním
projektem – vybrané peníze se rozhodla rada věnovat dětskému
domovu ve Volyni

- Hlavní cena sedlo bylo nahrazeno finančním darem 15 tis. + přezka
Mistr ČR + odpocovací deka s nápisem Mistr ČR pro seniora a
finančním darem 5.000 Kč + odpocovací dekou pro juniora (hlavní
důvody změny viz níže)

- Problémy s programem pro zapisování výsledků bylo během sezóny
vyřešeno pomocí náročných excelovských tabulek – do následující
sezóny nutno vyřešit – již naplánované školení a následující
spolupráce na vývoji a doladění programu Denisou Jandovou,
Zdeňkem Zychem a Veronikou Havlišovou s programátorem

- Připomínky ohledně sedla pro Mistra ČR detailněji rozebráno na konci
schůze v diskuzi

- Založení hromadného emailu inforodeocorral@gmail.com s uložným
diskem pro archivaci dokumentů, startek a dalších materiálů

- Založení Instragramového účtu, aktualizace webových i
Facebookových stránek (zodpovědné za tato média Denisa Jandová,
Veronika Havlišová)

- Žádné dotazy z řady přítomných členů

5. Zpráva o hospodaření Rodeo Corral – sheriff RC
- Finanční zpráva – díky sponzorům a umožnění 2. startů skončila

sezóna v zisku
- Nebyly žádné dotazy ani připomínky z řady přítomných členů

Hlasování – zpráva sheriffa o činnotech a hospodaření RC:
PRO: 22 + 7 online = 29 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 1 hlas
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6. Zpráva revizora RC – revizor
- Potvrzeno hodnocení šerifa o činnosti a hospodaření RC, včetně

představení všech dostupných dokumentů, které měl revizor ke
kontrole

- Sezóna zhodnocena kladně s podněty, na kterých by měla nová rada
pracovat v sezóně následující

- Nebyly žádné dotazy ani připomínky z řady přítomných členů

7. Návrh rozpočtu 2022
- Plánované investice:

a) notebook s nahraným funkčním programem pro zapisování
výsledků – potenciálně spolupráce na novém programu –
z finančních prostředků RC (cca 10 tis. Kč)

b) nová časomíra pro možnost jezdit nové disciplíny dle USA
pravidel (upravených dle zákona ČR) – finanční prostředky RC
+ sponzorské dary + prodej staré časomíry (zájemce Martin
Kopečný – cenu stanoví Rada pokud to bude aktuální)

c) Plakáty a propagační materiál – k dispozici pro pořadatelé (1
tématický plakát daný pro sezónu, kde se bude moci měnit jen
místo a datum konání rodea) - finanční prostředky RC

d) Poptaná spolupráce na reklamních předmětech RC (kšiltovky,
mikiny, trika apod.) – zatím není specifikováno blíž – členové
budou včas informování, aby vyjádřili podporu či nikoli

e) Nové košile pro bull tým a rozhodčí – zatím není specifikováno
blíž – členové budou včas informování, aby vyjádřili podporu či
nikoli

f) Nová čísla na telata – poptáno zatím není specifikováno blíž –
členové budou včas informování, aby vyjádřili podporu či
nikoli

- Výběr startovného a vyplácení výher místo pořadatelů + poháry (cca
20 tis.) + RC bull tým (zkušení lidé pro práci s telaty, znalí disciplín –
vyšší rychlost a správnost přípravy disciplín)

- Členské příspěvky – do schůze 30 členů zaplaceno
- Hospodářský plán pro rok 2022 – lehce přebytkový pokud

nebudou větší investice (např. časomíra)
- Nebyly žádné dotazy ani připomínky z řady přítomných členů

Hlasování – rozpočet na sezónu 2022:
PRO: 22 + 6 = 28 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 2 hlasy
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8. Hlasování o změně názvu
- Požadavek Westerners International – již 6 let nemá RC název dle

stanov WI a dle platného právního označení
- Nový název: Westerners International - CZ z.s. , Rodeo corral
- pokud bude odhlasováno Patrik Urban nechá změnit v obchodním

rejstříku

Hlasování – změna názvu:
PRO: 22 + 7 = 29 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 1 hlas

9. Volba nových členů RC na oficiální funkční období 4 let a jmenování
zástupce pořadatelů do rady RC

a) Návrhy na sheriffa: Patrik Urban (přijal nominaci), Jan Veselý
(nepřijal nominaci), Martin Kopečný (nepřijal nominaci), Terezie
Daňková (nepřijala nominaci), Josef Fiala (dle vlastního vyjádření
neměl zaplacený členský poplatek, proto nemohl být do hlasování
zařazen)

Hlasování – Patrik Urban staronový sheriff RC:
PRO: 22 + 7 = 29 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 1 hlas

b) Zástupce pořadatelů: zvolena Terezie Daňková
c) Návrhy na 3 členové rady: Denisa Jandová (přijala nominaci),

Natálie Nováčková (nepřijala nominaci), Jan Veselý (nepřijal
nominaci), Zdeněk Zych (přijal nominaci), Karel Nováček (přijal
nominaci)

Hlasování – 3 členi rady ve složení Jandová Denisa, Zdeněk Zych, Karel
Nováček:
PRO: 22 + 7 = 29 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 1 hlas

d) Revizor RC: Veronika Havlišová (přijala nominaci)

Hlasování – revizor RC Veronika Havlišová jako jediný člen revizní komise:
PRO: 22 + 6 = 28 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 2 hlasy
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10. Návrhy na změny stanov a pravidel RC
a) Stanovy – zatím jen změna názvu
b) Pravidla:

a. rozpracované pravidla dle USA pravidel uzpůsobené EU a ČR
podmínkám – usnadnění orientace jezdců při startech na jiných
rodeích nebo v zahraničí (Slovensko, Německo, atd.) – drobné
úpravy – termín dokončení do 31.3.2022, tak aby jezdci měli
dost času na přípravu

b. JUNIOŘI – 6 – 18 let (od 10 let i dobytčí disciplíny) + od 10 let
smějí startovat i ve všech seniorských penningových
disciplínách (např. 2. start) se seniorem nebodovaně (senior
může jet bodovaně) – seniorské startovné, výhry, poháry –
důvod připrava juniorů na seniorskou třídu

c. BABY – pro juniory mladší 10 let nebo starší 10 let, kteří
závodí poprvé – start se zkušeným seniorem (v 3 členné
disciplíně 1 senior + 2 junioři) – nebodovaně

d. Nová disciplína – 3 mens 2 gates – bude zařazena pokud bude
časomíra, která tuto disciplínu umožní

- Diskuze ohledně různých variant, které by mohly pro juniory platit -
nakonec vše vyjasněno a ustáleno na verzi viz výše

Hlasování – navrhnutá pravidla:
PRO: 22 + 7 = 29 hlasů
PROTI: 0 hlasů
ZDRŽELO SE: 1 hlas

11. Předběžný kalendář rodeí na rok 2022
a) Rodea seriálu:

b) Trénink na telatech vhodné i pro začátečníky – termín 26. – 27.2.2022
c) Trénink na telatech vhodné i pro začátečníky – březen
d) Vyhánění telat Hoslovice
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- Všechny akce a termíny budou včas vyvěšeny na Facebooku a
webových stránkách www.ceskerodeo.cz

12. Diskuze
a) Sedlo pro Mistra ČR ano nebo ne – důvody:

PROČ ANO
 vzpomínka
 tradice

PROČ NE
 oslovení sedláři již nemají zájem – dost práce lépe placené
 sedlo za 15 tis. bez připlacení další vyšší částky není kvalitní
 i když dostane Mistr ČR 15 tis. stále to může na sedlo použít, ale

již podle svých představ a šité svému koni na míru
 místo sedla kvalitní odpocka s nápisem Mistr ČR pro vzpomínku +

kvalitnější přezka z DE + 15 tis. finanční dar

b) Sponzoři – vyzvání členů o hledání a domlouvání nových sponzorů ať
finančních nebo věcných darů

c) Rozhodčí – vyzvání členů o hledání nových schopných rozhodčích –
bude zpracován inzerát na webových a FB stránkách

d) Bull tým - vyzvání členů o hledání nových schopných lidí, kteří by
mohli stabilně pracovat jako bull tým RC (požadavky nesmí se bát
krav, ochota naučit se pravidla RC a ideálně volný čas na všechny
závody RC) - bude zpracován inzerát na webových a FB stránkách

13. Přijetí usnesení návrhové komise
- Během schůze nepadl ze strany členů žádný návrh, který by byl

hlasovatelný a nebylo o něm hlasováno

14. Závěr
- Žádný z členů neměl námitku ani připomínku k tématům ani průběhu

schůze a tedy byla ukončena dle všech platných pravidel

Rada Westernes International-CZ z.s. Rodeo Corral
29. 1. 2022
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PŘÍLOHY 1 – Prezenční listina online připojení

PŘÍLOHA 2 – Export hlasování online – 2 členi hlasovali z 1 PC – nahlášeno předem


