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Hodějovské rodeové klání 
Dne 28.července se v Hodějově pořádalo třetí II.divizní rodeo. Hlavní pořadatelka Edita 
Sluková odrážela velký zájem ze strany jezdců, kteří se jejího rodea chtěli zúčastnit. 
Stejně jako v Malenicích byl hlavním rozhodčím Petr Binhack, při ruce mu byli Mirek 
Šedivý a p. Struk. 

Kvalifikace - Barrel race 
Rodeo začalo kvalifikací na Barrel Race, kam se tradičně dostali I.divizní jezdci Radek 
Holub a Silvie Večeřová. Následovali je nováčci z II.divize – letos dobře jezdící Kristýna 
Tesařová na ČT jménem Sam a Mirek Fencl se svým 3letým strakáčem Beny Boy. 

Alley 

 

Po slavnostním nástupu a představení všech jezdců a sponzorů přišla na řadu Alley – 
ulička. V této disciplíně bodovali z celého startovního pole pouze 4 jezdci. Vítězem se 
stal Radek Holub s Presley Daky Joe, druhý skončil Mirek Fencl a třetím nejúspěšnějším 
byl Honza Veselý se svým hnědákem Aprilem. Nutno podotknout, že Honza jezdil se 
stejným nadšením jako v Malenicích, kde ho Petr Bihnack osobně odměnil cenou útěchy 
a nejeden divák mu přál bodovaná místa. 

 

 

 



Calf ropping 

 

Při disciplíně Calf Roping – lasování bylo vidět pár nadějných hodů, nicméně zalasovali 
pouze dva jezdci. V nejkratším čase hodila smyčku kolem krku telete Tereza Knihová 
s QH Pepper Little San a to při svém druhém pokusu s časem 0:18:93. Druhý pokus byl 
úspěšný i pro Patrika Urbana se Suzi, kteří dosáhli času 0:25:18. 

Barrel race 

 

Rychlostní disciplína Barrel Race – jízda kolem barelů nabízela další skvělé časy 
a výkony kvalifikovaných jezdců. Mezi juniory zvítězila stále se zlepšující Kateřina 
Šoltysová s plnokrevnou Felinou a časem 0:16:73, těsně následovaná Kristýnou 
Matějkovou s Roxanou. Třetí s nejlepším časem dojela Andrea Kohoutková. Mezi 
seniory zvítězila Kristýna Tesařová reprezentující ranč Halter Valley, která svou čistou 
jízdou dosáhla času 0:16:17. Druhý skončil Radek Holub a třetí v těsném závěsu Silvie 
Večeřová s Aničkou. 

Team penning 
Do disciplíny Team Penning – oddělování dobytka se nahlásilo 9 trojic. Úspěšných bylo 
6 a dvoum trojcím se dokonce podařilo zahnat všechna tři přidělená telata. První místo 



získali a kratšího času dosáhli Radek Holub, Marie Uhlířová a nebodující Silvie Večeřová 
(1:37:21). Druhá trojce, jenž zahnala do malého corralu telata se stejně barevnými 
obojky byly tradičně Zdeněk Geba a Kristýna Tesařová, pomocníkem byla Pavla 
Juranová. Společně zahnali telata v čase 1:40:76. Dalším trojcím se podařilo zahnat 
po dvou nebo jednom kusu. Byla vidět taktika, vyčkávání, přemýšlení, ale i zbrklost, 
rychlost a odvaha. 

Steer wrestling 

zdroj: http://anetahnykova.rajce.idnes.cz 

Steer wrestling zakončil celé rodeové odpoledne. Nebyl však vyhlášen žádný vítěz této 
disciplíny, jelikož nikdo neskolil tele ve stanoveném limitu i přes nadějné pokusy jezdců. 
Nejúspěšnějším jezdcem a All Around Championem (byl už téměř tradičně) vyhlášen 
Radek Holub. Jelikož je I.divizním jezdcem, body se mu nikam nezapočítávají. Nejvíce 
bodů za II.divizi získala Kristýna Tesařová, která je na průběžném třetím místě. II. divizi 
vede Mirek Fencl a druhá se drží Eliška Haberlová. Uvidíme, co těmto jezdcům přinese 
poslední II.divizní rodeo konané 1. září v Táboře, kde se vyhlásí Vítěz poháru WI-CZ. 
 


