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Letošní první hoslovické rodeo přineslo propad úspěšných jezdců z minulého závodu, 
fatální chybu All Around Championa a její postupnou nápravu celkovým vítězstvím, 
Wrestling na totálně rozbahněném terénu, tradičně „vyhlášená hoslovická telata“, 
vytrvalý a silný déšť, chlad a vůbec mrzuté počasí. 

„Když prší, do Hoslovic bez rumu nejezdi!“ 

Slavnostní nástup 

Proto musíme poděkovat soutěžícím a jejich čtyřnohým parťákům, ale i divákům, 
že v hojné míře vydrželi a neklesali na duchu. Kdo měl tu smůlu, že si nemohl dát kvůli 
soutěžním disciplínám či řízení automobilu horký grog, trpěl. Šumava prostě ukázala 
svou drsnou tvář. Mezi seniory zvítězil Alois Blažek mladší před Jerri Adriani De 
Camargem a trojicí Urban, Veselý, Lisická na třetím místě. 



Radek Holub při Cattle Peningu 

Zpočátku se zdálo, že si na první letošní hoslovické rodeo pořadatelé objednali ideální 
počasí – pod mrakem, ale teplo, příjemný svěží vzduch. První poobědové disciplíny však 
vyvrátily jakékoli optimistické spekulace. Prostě „se to spustilo a padalo a padalo…“ 
Kdyby místo ledové vody padaly z oblohy „kravince,“ bylo by aspoň teplo. Vytrvalý liják 
nakonec alespoň na chvíli ustal až při vyhlašování celkových vítězů rodea, to už však 
bylo paradoxně sucho a teplo jen ve stájích. 
Při prvních seniorských a juniorských disciplínách byla tentokrát bílá čára oddělující 
dobytčí a nedobytčí část corralu tak tučná a výrazná, že se jí koně lekali. Bylo ji proto 
po určitém počtu pokusů nutné trochu upravit. Tradičně byla už na začátku častována 
hoslovická telata – tradičně svérázná, přerostlá a pubertální. Nejvíc mě zaujala „hláška“ 
jednoho z jezdců: „Urazit tomu rohy, utřít zadky a rovnou na pánev. Bifteky by z nich byly 
dobrý.“ 

Roučová a Veselá při Cattle Brandingu 

Obloha zamračená do „plumba“ jakoby už nyní padala na corral a bylo to znát i na 
prvních výkonech. Při seniorském Cattle Peningu uspěl jediný jezdec – Alois Blažek 
mladší (kůň Three World Jack, ranč Němčice, čas 0:55.47). To ještě Alois netušil, 
že „rozjíždí houpačku dne.“ Z juniorů v této disciplíně neuspěl nikdo. Při juniorském 
Cattle Brandingu se však prosadila dvojice Pavlína Veselá (kůň April, ranč Rejta) 
s Lenkou Roučovou (klisna Gabriela, ranč Přečínské chalupy), když v čase 
0:45.29 uspěly na první pokus, tele označkovaly a zvítězily. 



Petra Mikasová a Presley Daky Joe 

Poté se jely juniorské a seniorské barely o Pohár Dyka Krchova. Barely bývají mezi 
seniory tradičně dámskou záležitostí, ty pak zase vynechají mnohé disciplíny dobytčí, 
především pak wrestling. Samozřejmě však tuto disciplínu jezdí i muži a právě jeden 
z nich si „vydělal“ pětistovku za spadlý klobouk – při barelech klobouk nesmí spadnout 
z hlavy. Aloisi Blažkovi mladšímu se klobouk svezl z hlavy, šňůrka jej sice udržela v týlu, 
ani to však není dovolené a Lojza si „zaplatil.“ A jeho houpačka dne začala. Divácky 
atraktivní byla při této disciplíně přehlídka poníků s dětmi. Třeba senior Radek Holub si 
dvakrát proběhl trať jako vodič poníka Kuby a jeho jezdkyně Adély Kundráčové. 

Bára Vondrušková při barelech 

Z poníků nakonec zvítězila Amanda s Barborou Vondruškovou (ranč U starýho kance) 
právě před Kubou a „poníčicí“ Monikou, kterou sedlala Eliška Roučová. Juniorské barely 
vyhrála celkově Petra Mikasová (kůň Presley Daky Joe, ranč Hoslovice, součet časů 
0:37.66) před Terezou Gondášovou (klisna Vilka, ranč Doubravice, součet časů 0:38.41) 
a Terezou Pokornou (kůň Šebor, ranč Krajníčko, součet časů 0:40.80). 
Zajímavé však byly výsledky seniorů, respektive „supertěsné.“ První Alois Blažek mladší 
(kůň Three World Jack, ranč Němčice, součet časů 0:35.38) porazil tradičního rychlíka 
Radka Holuba (kůň Presley Daky Joe, ranč U starýho kance, součet časů 0:35.76). 
Radek však byl o pouhou setinu vteřiny rychlejší než třetí Tereza Třeštíková (kůň Chico, 
Ranč M, součet časů 0:35.77), což vídáme u atletických disciplín, sjezdového lyžování 
či třeba Formule 1. 



Šoltysová a Nováčková při Team Sortingu 

Během barelů se hustě rozpršelo a začal foukat chladný vítr. A to nás čekalo překvapení 
dne, disciplína, která se jela vůbec poprvé – TEAM SORTING. Corral je při ní v půlce 
přepažen na dvě části, pouze uprostřed je volné místo o šířce dvou koňských délek. 
Telata na dobytčí straně jsou vždy číslována od jedné do deseti a je mezi nimi i několi 
telat nečíslovaných. Tříčlenný tým jezdců na koních dostane vždy přiděleno jedno z čísel 
a má za úkol zahánět telata na nedobytčí stranu v pořadí od přiřazeného čísla do čísla 
10 a poté od čísla 1 až po poslední tele před přiřazeným číslem. Na nedobytčí stranu 
přitom nesmí přeběhnout tele neznačené. Pokud přeběhne označené tele, 
ale v nesprávném pořadí, musí je jezdci vyhnat a poté pokračují dál. Číslování telat se 
během soutěže nemění, na mnohá svéhlavá telátka tak narazí více soutěžících. Jezdci 
musí soutěž ukončit ještě před vypršením časového limitu zajetím na nedobytčí stranu a 
zvednutím rukou. 
Všichni byli zvědaví, kolik telat lze přehnat v limitu dvou a půl minuty. To by však nesměli 
být hoslovičtí žirafohroši, jejichž běžným repertoárem jsou kličky pádícího zajíce, klokaní 
skoky, liščí výpady i ustavičné kroužení jednou na tu a jednou zase na onu stranu. 
V zastřešené jízdárně bylo zároveň zahájeno vodění dětí na ponících a miniškola 
dětského lasování. Zároveň pořadatelé vyhlásili sotěž pro děti do 12 let a pro mládež 
od 13 do 18 let „namaluj obrázek na téma RODEO.“ Více informací se o ní dozvíte 
na www.ceskerodeo.cz. 
Team Sorting zahájila trojice Třeštíková, Bartošová a Hemžal. Začínali od telete číslo 
3. To zahnali, hned čtyřka se však ukázala být „vykutáleným klokanem“ a ukončila jejich 
snažení. Trojice Lisická, Urban a Veselý se nejprve marně snažila přehnat „krávu“ číslo 1 
(jak řekl moderátor dne), nakonec však po jedničce přehnali suverénně dvojku a 
s potížemi kličkující trojku. Byl z toho nakonec vítězný počet tří přehnaných telat v čase 
2:16.45. Po nich jedoucí Holub, Santano a De Camargo přehnali poměrně snadno 
určenou sedmičku, poté čísla 8 i 9. Desítka ale zlobila a oni se rozhodli disciplínu 
ukončit. Jedno tele se jim však stačilo prosmýknout z nedobytčí strany a rozhodčí 
posuzovali, zda to bylo před zvednutím ruky. Nakonec se však ukázalo, že nešlo o tele, 
ale jeden z jezdců protnul dělící čáru až po zvednutí ruky – diskvalifikace. Jung, 
Šoltysová a Nováčková poté marně honili přiřazenou pětku, která je nakonec doslova 
„umotala.“ Již bylo zřejmé, že titul „nejprožluklejšího telete“ dostanou čtyřka s pětkou 
a možná i desítka. Trojice Strnad, Kubátová a Hrubá pak nejprve zahnala osmičku, po ní 
však na nedobytčí stranu přeběhla šestka a až za ní devítka. Čísla 6 a 9 museli nejprve 
vyhnat, načež se opět pokusili zahnat devítku, která vyskočila na poslední chvíli jako 
„lasička.“ Trojice Ptáčník, Eibel a Sychra nejprve zahnala dvojku i trojku, na „pekelné 
čtyřce“ však pánové „vyhořeli.“ A pak přišel neskutečný přehmat Aloise Blažka mladšího. 
Společně s Terezou Třeštíkovou a Silvou Bartošovou přehnali čtyři telata a sahali po 
vítězství v disciplíně. Jenže – Lojza zvedl ruku na „dobytčí straně“ a slovy moderátora to 

http://www.ceskerodeo.cz/


holkám i sobě prostě „po…“ – za D. Vlídnější synonymum nenašel moderátor ani já. 
Rozhodčí přitom jezdce před soutěží na tento fakt mnohokrát upozorňovali. Turková, 
Dotlačilová a Soukup nakonec ztroskotali na desítce, kterou „tam dneska prostě nedostal 
ještě nikdo.“ Bylo patrné, že některým telatům by měli tesat sochu v póze „zaječí klička.“ 
V TEAM SORTINGU zvítězili Urban, Lisická a Veselý před Ptáčníkem, Eiblem a Sychrou 
a třetími Turkovou, Dotlačilovou a Soukupem. 

Tereza Gondášová při Pole Bendingu 

Juniorské a seniorské tyčky (Pole Bending) se už jely v nejhustějším možném lijáku, což 
ovlivnilo i časy. Z juniorů zvítězila Petra Mikasová (kůň Presley Daky Joe, ranč 
Hoslovice, součet časů 0:57.91) před Terezou Pokornou a třetí Terezou Gondášovou. 
Nejrychlejším seniorem se stal Radek Holub součtem časů 0:47.67 před Ivetou 
Kubátovou (klisna Fontána, ranč Praha-Zbraslav, součet časů 0:49.06) a Kateřinou 
Šoltysovou (kůň Šebor, ranč SK Hodějov, součet časů 0:50.44). 

Silva Bartošová při Calf Ropingu 

Obtížné bylo v extrémním počasí a na rozbahněném povrchu corralu i laso. Kluzká těla 
telat udělala v kombinaci s kličkami a počasím své. Úspěšný byl nakonec pouze vítězný 
Alois Blažek mladší, který tak napravil svou „botu“ při Team Sortingu a druhý Jerri De 
Camargo. Jerri zalasoval v prvním kole v úžasném čase 0:05.30, Lojza jej však stíhal 
časem 0:09.70. Jinak v prvním kole nelasoval nikdo. Rozhodlo pak druhé kolo, kdy Jerri 
nestihl v časovém limitu skočit z koně, i když lasoval. Za to Alois Blažek opět zalasoval 
(čas 0:14.83) a sáhnul nejen po vítězství v disciplíně, ale i po titulu All Around Champion 
(nerozhoduje nejrychlejší čas, ale počet úspěšných pokusů). 



Jerri Adriani De Camargo při Steer Wrestlingu 

Rozuzlení soutěže mohl přinést Steer Wrestling. Diváci se těšili na bahnem zmáchané 
oděvy, těla i klobouky jezdců, jezdci se navzájem hecovali. Nakonec jich na wrestling 
nastoupilo 5. Patrika Urbana tele v prvním kole doslova ukličkovalo, u hrazení ne a ne 
držet. Nakonec skočil, ale mokré tele mu proklouzlo a přeběhlo jej. Vyválel se patřičně 
v blátě. Po něm byl úspěšný Radek Holub. Tele mu sice neprve lehlo a musel je postavit, 
ale nakonec to tam bylo – čas 1:13:96. Honza Veselý ani Pepa Jung neskočili a pak 
přišel čas Jerriho De Camarga, kterému sekundoval druhý Brazilec Renato Santana. 
Skočil a snažil se tele položit. Bylo vidět, že se mu nechce zády do bláta, nakonec „do 
toho však zalehl“ a „bylo to tam.“ Čas 0:58.24. V druhém kole už neuspěl nikdo. Patrik 
Urban byl opět ukličkován a do bláta se mu už evidentně nechtělo. Tele Radka Holuba 
kroužilo jako vír na hladině řeky nebo výr mezi stromy, Honza Veselý se svému teleti 
nejprve představil smeknutím klobouku, poté skočil, byl na něm, držel, snažil se povalit, 
ale mokré tele se prostě vysmeklo. Nasedl na koně, tlačil ho už čas, znova skočil, ale jen 
se vyválel. Potlesk za statečnost. Pepa Jung pro změnu dostal zvířátko, které 
potvrzovalo fakt, že o maximální hmotnosti zvířat pravidla nehovoří. Kdyby mělo jeho tele 
rohy na čumáku, byl by to nosorožec. A Jerri De Camargo už podruhé do bláta prostě 
nechtěl, vítězství v disciplíně už měl stejně jisté. 

Mobilní :) Alois Blažek se stal ALL AROUND 
CHAMPIONEM 

Vyhlášení All Around Championa tentokrát probíhalo už téměř bez diváků, kteří utekli 
vlezlé vodě a chladu, sotva skočil wrestling. Do rozbahněného corralu se tentokrát pěšky 
a bez koní doploužili vítězové wrestlingu i vítězové celkoví. All Around Championem se 



stal Alois Blažek mladší s 12 body před Jerri De Camargem s jedenácti body a trojicí 
šestibodových třetích Patrikem Urbanem, Honzou Veselým a Janou Lisickou. Dlužno 
dodat, že v soutěži byly hodnocené pouze dobytčí disciplíny, což je oproti loňskému roku 
novinka v pravidlech. 
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