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Druhé Malenické rodeo nešetřilo nikoho! 
V blátě a provazcích deště, které jen chvílemi milosrdně přecházely do mžení, se 
tentokrát na Ranchi M sešlo mnohem méně jezdců než posledně. Kvůli počasí byly 
i časové limity jednotlivých disciplín zkrácené na pravidly povolené minimum. 
Překvapením však byla poměrně hojná divácká účast. Zřejmě fanoušky nalákala 
představa jezdců padajících z koní do rozbahněné arény. Těm se ale padat nechtělo 
a jediný, kdo si doslova ochutnal materiál, kterým je corral vysypán, byl Milo Ptáčník při 
svém pokusu o zkrocení telete při wrestlingu. Karel Kryl by v tu chvíli musel pozměnit 
text jedné své písně a verš „ryjeme … v zemi“ by určitě nahradil na „… v blátě.“ 

zdroj: rc.westernes.cz 

Výjimečně se v obtížném počasí a terénu druhého letošního Malenického rodea 
na Ranchi M zadařilo Mirkovi Fenclovi na koni Benny Boy (ranč Western club Lysá), 
který se s 13 body stal seniorským all around championem a kromě finanční prémie 
vyhrál i kuriozitu – živou kozu. O jediný bod porazil Honzu Veselého na Aprilovi (ranč 
Rejta), kterému se při wrestlingu nepodařilo položit tele a přišel tak o možnost Mirka 
přeskočit o 5 bodů. Honza jel tradičně jen dobytkářské disciplíny, bývalý dostihový borec 
Mirek Fencl zase tradičně dominoval v rychlostních barelech, které však tentokrát 
překvapivě vyhrála Tereza Třeštíková. A překvapením Malenického rodea se stala právě 
třetí Tereza Třeštíková na klisně Ketty (domácí Ranch M). Šlapala oběma jezdcům celý 



závod na paty a nakonec nasbírala 10 bodů. Body všech úspěšných jezdců tohoto rodea 
se započítaly do soutěže o pohár Westerners International. 
Z juniorů se stala all around championem Johana Kučerová na Šeborovi se 17 body. 
Porazila Dana Koutníka na koni Diablo son of Mariola (13 bodů) a třetí Pavlínu Veselou 
na bratrově Aprilovi (9 bodů). Vítězní junioři bodovali v dobytčích i rychlostních 
disciplínách. 

Perličky před závody 
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Malenické rodeo začalo v hustém dešti trochu ospale a i diváci přicházeli postupně. Při 
první disciplíně ještě ochozy zely prázdnotou. Prvním překvapením dne bylo stádo 
hoslovických bůvolů říznuté malenickými vlčaty, ze kterých se polovina ještě potulovala 
po lesích. Malenickým krátce před rodeem telata utekla a mnohá se nenechala pochytat. 
Stav byl proto doplněn hoslovickými obry. Jedna fanynka vtipně poznamenala, 
že vypadají jako krávy křížené s žirafami a ještě navíc klokany, protože umí i skákat. 
Překvapené diváky však uklidnil moderátor vzpomínkou na rozhovor s kolegou 
z americké Nevady, který na otázku „Proč je každé tele jinak velké“ odpověděl: „Ono je 
to jedno, ta větší jsou těžší a ta menší zase rychlejší.“ Hoslovická telata však byla 
tradičně velká, rychlá i skákavá a jejich silný stádový pud už byl doplněn i pudem 
pohlavním. Diváky pod přístřeškem před stájemi pobavila i poznámka, že tato telata mají 
stále vyšší dojivost. Ta zatím překvapeně zírala na klauny s papouščími chocholkami a 
mnohá úspěšně děsila překvapené koně. 



 
Na srpen byla opravdu zima. 

Cattle branding 

zdroj: rc.westernes.cz 

Že budou mít navrch telata dokázala už při první disciplíně – značkování (cattle 
branding). Nejprve se v silném dešti jakoby líně shlukovala do stáda, když je však jezdci 
donutili běžet, změnila se v tryskáče. Nikomu z juniorů ani seniorů se tele nepodařilo 
označit barvou a disciplínu vyhrála právě telata. Ondřej Hlaváček na koni Marfer (ranč 
Dublovice) a Jakub Strnad na koni Sugar boy (ranč Vojkov) sice tele zahnali a Jakub 
seskočil z koně. Tele se však Ondřejovi prosmyklo a z hrazení uteklo. O něco méně 
úspěšně dopadli i ostatní jezdci, telata kolem hrazení probíhala rychlostí blesku a umně 
se mu vyhýbala. Jezdci jakoby byli paralyzováni tropickou vzdušnou vlhkostí a obavami 
z osvěživého pádu do bahna. 
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Barrel race 
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Druhou disciplínou byly juniorské a seniorské barely (barrel race). Minimum penalizací 
a rychlé časy juniorů i seniorů. Zdálo se, že koním promoklý a rozbahněný terén corralu 
vyhovuje a diskuse o nepovolených drapácích ještě před závody se ukázala lichou. Koně 
přece mají své vlastní přirozené drapáky – kopyta a navíc ještě podkovy. Nejlepší 
juniorský celkový čas 0:38.50 Johany Kučerové na Šeborovi (ranč Krajníčko) šlapal 
na paty i seniorům. V seniorských barelech by byla osmá. Za ní skončila druhá Jana 
Lisická na koni Silver Lucky (Sussie Ranch, čas 0:40.73) a třetí Lenka Roučková 
na klisně Gabriela (ranč Přečínské chalupy, čas 0:44.49). Vítězka seniorských barelů 
Teraza Třeštíková zajela obě kola v součtu časů 0:34.78 a o jedinou setinu vteřiny 
porazila Aloise Blažka mladšího na Worldovi (ranč Němčice, čas 0:34.79). Třetí Mirek 
Fencl zajel barely za 0:35.39). Bláto odletovalo od kopyt koní až na diváky stojící poblíž 
ohrady. Nejrychlejší čas 0:17.17 jsme viděli ve druhém kole v podání Aloise Blažka 
mladšího. 

Team penning 
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Následoval juniorský a seniorský team penning. V prvním kole první juniorské trojici 
Koutník – Kučerová – Veselá uteklo zahnané tele a další proběhlo. Ve druhém kole 
spadla jednomu teleti jim určené barvy z krku páska, v náhradním pokusu však jedno 
tele zahnaly a porazily druhou trojici Lisická – Roučová – Veselá časem 0:25.62. I přes 
déšť a bláto i kolem arény jsme mohli sledovat postupné plnění diváckého sektoru a na 
řadu přišli senioři. První úspěšné zahnání předvedla trojice Hlaváček – Nováčková – 
Šoltysová. V čase 1:21.28 zahnaly 2 telata. Dvakrát za sebou oddělily 2 žlutá telata 
a napodruhé i uklidily. Stačilo to však jen na druhé místo, protože trojice Urban – 
Veselý – Lisická dokázala na závěr disciplíny zahnat dokonce 3 telata v čase 
1:17.00. Třetí skončila trojice Blažek – Fencl – Třeštíková. Nádherně zahnaly 2 telata 
v čase 1:21.53 a Tereza uzavřela zvednutím ruky. V tu chvíli byly druzí a těsně zaútočily 
na prvenství. To ale všem vyfoukly právě Urban – Veselý – Lisická v posledním pokusu 
disciplíny. 

Pole bending 
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V pole bendingu juniorům tyčky neposlušně padaly a moderátor rodea v tu dobu perlil 
poznámkami o hlášeném sněžení. Počasí skutečně bylo tak prachmizerné, že by „psa 
nevyhnal.“ Nakonec zvítězil Danile Koutník na Diablo son of Mariolovi (stáj A & B 
Baudisovi, součet časů 0:25.26) před Johanou Kučerovou (součet časů 0:55.61) 
a Lenkou Roučkovou (součet časů 0:64.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calf ropping 
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A na řadě byly dvě divácky nejatraktivnější disciplíny, kvůli kterým se na rodeo jezdí, laso 
(calf ropping) a steer wrestling. A při těchto disciplínách opět dominovala telata za notné 
pomoci nepříznivého, pro rodeo však divácky atraktivního počasí. V prvním kole calf 
roppingu nejprve házel Honza Veselý vedle. Po něm sváděl v přestřelce s moderátorem 
úřadující mistr republiky Patrik Urban své letošní neúspěchy v této disciplíně na koně, 
letošní sezonu jezdi na novém 4letém koni a zatím se jim daří skvěle, tak to zkusil 
z první a bylo to jen o fous. Mirkovi Krausovi běhalo tele v ohradě jako splašené a Mirek 
Fencl byl sice úspěšný, ale tele ho chvíli táhlo a než mohl seskočit z koně, mělo v lasu 
i nohu a pokus nemohl být uznán. Michal Tesař měl pěkný pokus hned z první, ale tele 
bylo příliš daleko a neuspěli ani další jezdci. Ve druhém kole nejprve zaváhal koník 
Honzy Veselého, hned při následné opravě však Honza parádně zalasoval na druhé 
straně arény a byl z toho zatím jediný úspěšný pokus v čase 0:12.61. Patrik Urban pak 
málem konečně uspěl, byl z toho alespoň krk a noha, Jakub Růžička skoro chytil 
namísto telete člena technické čety a ten vyplašeně seskočil z ohrady. Byl z toho nový 
prvek báječné šou jménem rodeo. Blízko k úspěchu byl Alois Blažek, ale smyčka se jen 
líně válela po kluzkém těle zmoklého telete a pokus Oldy Zmeškala komentoval 
moderátor slovy „Ježkovy voči, jedno ucho, druhý ucho, nic…“ To ale nastoupil Mirek 
Fencl a řekl si o místo šampiona. Jeho tele kličkovalo, jako by bylo podplacené, 
ale Mirek nádherně hodil a časem 0:14.70 skončil druhý. K vítězným časům se oběma 
úspěšným jezdcům připočítavalo 5 minut za první pokus. V posledním pokusu hodila 
Tereza Třeštíková laso riskantně za hlavou a srazila si klobouk do bláta. Žádného jezdce 
jsme však v blátě dosud neviděli, tak alespoň ten Terzčin klobouk. 

 

 

 

 

 

 



Steer wrestling 

zdroj: rc.westernes.cz 

Ještě úspěšnější byla telata při wrestlingu. Honzovi Veselému nechtělo tele běhat, líbilo 
se mu pod tribunou rozhodčích a ne a ne se pohnout. Honzův naháněč Patrik Urban jen 
nevěřícně kroutil hlavou a přes veškerou svou zkušenost se snažil marně. A když už se 
tele rozběhlo, bylo těžké jej s pomalejším Honzovým koníkem dohnat. O prvním pokusu 
Patrika Urbana pak lze říci, že se svým naháněčem Honzou Veselým proháněli 
po corralu hoslovickou žirafu. Michalu Tesařovi zase tele udělalo na poslední chvíli 
jedovatou kličku a to byl obraz celé disciplíny. Ve druhém kole Honza Veselý konečně 
skočil na tele a pokusil se je povalit. To si nejprve lehlo samo a Honza je musel postavit 
a vzpomenout si na všechny možné finty řeckořímského zápasu. Nakonec mu však po 
kluzké hlavě zvířete sklouzly ruce a upadl. Bylo po pokusu. Michal Ptáčník skočil 
a skončil tváří v blátě. Byl tak jediným, kdo si ochutnal povrch malenické arény. Konečně 
alespoň někdo. Mirek Kraus zase vypadal, že do toho prostě nechce skákat a tele 
po aréně jen pomalu prohnal a Michal Tesař vyfasoval tele s neskutečně širokým 
repertoárem jedovatých kliček. Patrik Urban zase dostal tele, které se marně pokoušel 
v prvním kole rozhýbat Honzovi Veselému a corralem se neslo sarkastické až vulgární 
pojmenování tvrdohlavého zvířete. 
 


