
22.ročník Libchavského rodea 

22.ročník Libchavského rodea 
8.zářijový den se v Libchavách konalo tradiční rodeo, které bylo již neuvěřitelným 
22.ročníkem. Předák ranče Milan Cejp je nejstarším pořadatelem rodeí v České 
republice a pomáhá držet odkaz rančerství naší země. Jeho cesta až do dnešních dnů 
byla velice trnitá a budoucnost pořádání dalších rodeí je nejistá. 

Junioři 

 

I přes tradiční deštivé počasí se na ranch C sjelo přibližně 30 jezdců. Dopolední 
doménou byly rychlostní soutěže juniorů. V Pole Bending junior zvítězila Bára Bugárová 
s plnokrevnou Avelanche, druhé místo získala místní Adélka Nováčková s ryzákem 
Jackem a třetí byl zástupce silnějšího pohlaví David Indra s Filadelfií. Po vytáčení trasy 
se rozjel Barrel Race Junior, který měl stejné pořadí jako předchozí disciplína. 

Team penning 
Po slavnostním nástupu a představení všech jezdců se konal Team Penning. V této 
dobytkářské disciplíně měli možnost účasti i junioři, kteří potvrdili své kvality a novou 
nastupující generaci. První místo obsadila trojce Adéla Nováčková, Radka Štovíčková a 
Šárka Šedová, tedy silné trio zastupující místní ranch. Jejich trénink na místním dobytku 
přinesl své ovoce i radost předáka. Druhou nejúspěšnější trojicí byla Bára Nugátová, 
David Indra a Věra Samková. Třetí skončil pořadatel Milan Cejp s Riffem, Tereza 
Knihová s Pepper Little San a Vojta Martinec s Čaila de Lord. 



 

Barrel race 
Plnokrevná Čaila byla úspěšná i v další vypsané disciplíně Barrel Race senior. Zde ji jela 
Petra Martincová, která se po mateřských povinnostech vrátila do rodeové arény velkým 
stylem. Po prvním kole vedla celé startovní pole, v kole druhém našla přemožitele pouze 
v Martinu Vodvářkovi s Jeta Boyem, jenž měl celkově nejrychlejší čas. Třetí pak dojel 
Jimmy Magura s Marsem. 

Calf Roping 
V disciplíně Calf Roping zalasovala v čase 24 sek. pouze Tereza Knihová, která byla 
následně diskvalifikovaná za absenci ve výpusti (nepovolují pravidla). V této soutěži 
nebyl vyhlášen vítěz. 

Steer wrestling 
Stejně tak dopadl Steer Wrestling. Rychlost a mohutnost dobytka stejně tak obavy 
nedovolili ani jednomu z jezdců proměnit svou jízdu v úspěšný pokus. 
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Dojení krav 

zdroj: rc.westernes.cz 

Za to následující, netradiční soutěž dojení krav pobavila všechny přítomné diváky 
i účastníky. Na jedné straně corralu byly sehnány krávy a úkolem trojic bylo krávu chytit, 
znehybnit, podojit celou láhev mléka o odnést ji na druhou stranu arény k posouzení 
rozhodčím. Některé trojce se trápili, jiné měli velké štěstí, že nepřišli k újmě, jiným se 
zase podařilo naplnit láhev až po okraj. 

Bull Riding 

zdroj: rc.westernes.cz 

Poslední soutěží dne byl velice atraktivní Bull Riding. Jelo se neoficiální Mistrovství 
České republiky v jízdě na divokém býkovi. Byly vidět rychlé pády, prudké starty dobytka 
i nádherné jízdy přes celou arénu. Celou atmosféru dokreslovalo povzbuzování diváků 
a všech přihlížejících, akční hudba a skvělá práce klaunů neboli Bullfighters. Našel se 
i borec, jenž účast neodvolal i přes zlomenou ruku a se sádrou získal celkové druhé 
místo. Vítěz získal velkou trofej a svůj úspěch i vítěznou jízdu věnoval své 94leté 
babičce. Po vyhlášení si převzal slovo a za všechny poděkoval Milanu Cejpovi za 
podporu rodeového sportu v ČR a celoživotní přínos Bull Ridingu. Milan byl odměněn 
velkým pohárem a mohutným potleskem. 



Vítěz 

 

Při závěrečném nástupu byl vyhlášen celkový vítěz, kterým se stala Adélka Nováčková. 
Získala nejvyšší počet bodů, velký pohár a odjela na sponzory věnovaném kole. Byl to 
pro ní zatím největší a nejcennější úspěch. Není nic jiného než ji popřát takových 
úspěchů do dalších let. 

Poděkování 

zdroj: http://www.ranchclibchavy.wbs.cz 

Dík patří především Milanu Cejpovi za uspořádání této akce, jeho bull teamu, který celý 
deštivý den vytrvale pracoval s dobytkem ve výpustích a připravovali jej k jízdám všem 
jezdcům, stejně tak komentátorovi Láďu Vinšovi alias Ritcheymu. Věřím, že se za rok 
sejdeme na stejném místě zas….. 
 


