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Letošní třetí rodeo Plástovice 21.7.2012 
Sobota dvacátého prvního července přivítala mnohé rodeové nadšence v jihočeských 
Plástovicích, kde se konalo další rodeo pod záštitou Rodeo Corral WI-CZ. 

 

Sobota dvacátého prvního července přivítala mnohé rodeové nadšence v jihočeských 
Plástovicích, kde se konalo další rodeo pod záštitou Rodeo Corral WI-CZ. Jezdce 
i diváky čekaly rychlostní i dobytkářské disciplíny, pár pádů, stádečko svéhlavých telat, 
kterému mimo corral sekundoval oslík, a také nečekaný déšť, který se neúspěšně 
pokusil vše překazit. Jako obvykle pro ušetření času a ukrácení dlouhé chvíle se zlehka 
začalo již dopoledne. Aby diváci nebyli o nic ochuzeni, dopoledne se jely jen části 
některých disciplin, a sice první kola ranch ropingu a barelového dostihu. Druhá kola už 
se jela odpoledne před zraky početných diváků. 



Jerri a Renato 

Hlavní část rodea zahajoval trailer loading. Nevím, jak vypadá nakládání telete 
ve skutečnosti, podle výsledků z Plástovického rodea to ale asi nebude nic 
jednoduchého. Největší problémy dělala telata, buď se jich chtělo naložit moc a nebo 
žádné, případně se to správné nechtělo nechat zahnat do určené části ohrádky, která 
v této disciplíně představuje přepravník. Problém dělali také koně, kteří nezůstali stát 
na místě a „nezavírali“ tak přepravník. Dvakrát se při oddělování telete ze stáda dokonce 
vzepjal kůň a jejich jezdkyně se poroučely ze sedla. Ze všech šestnácti dvojic tak 
nakonec bodovali jen dva týmy. Dvojice na druhém místě to stihla těsně před koncem 
jednominutového limitu, jen padesát setin zbývalo Anežce Turkové a Miroslavovi 
Krejčímu, k tomu aby přenechali všechnu slávu v této disciplině další úspěšné dvojici. Tu 
tvořili Jerri Adriani De Camargo a Renato Santana, kteří zvládli splnit všechny náležitosti 
této disciplíny v čase 0:58.23 a stali se tak vítězi této disciplíny. 

Míra Kraus 

Jako další podívanou připravili pořadatelé v zastoupení skvělého teamu Bull boys ranch 
roping. A lasování je krásná podívaná. Při sledování jezdce roztáčejícího laso nad 
hlavou se neodbytně vkrádá ona romantická představa odvážných kovbojů ženoucích 
tisícihlavé stádo širou prérií. Ale romantika je romantika a rodeo je rodeo. Zalasovat tele 
nezvládnete jen sezením v sedle a nošením klobouku. Někdy k tomu nestačí ani léta 
trénování a zkušeností. Laso sice svištělo nad hlavou a létalo vzduchem, ale častěji také 
dopadalo mimo tele, které se rozhodne kličkovat zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. 
Dopoledne byli nakonec úspěšní jen tři jezdci. Jako prvnímu se zadařilo Jerrimu De 
Camargovi s necelými sedmnácti vteřinami. Další povedený pokus předvedl Milo Ptáčník 
v čase 0:15.23, ale hned po něm všem předvedl, jak se to má dělat, Olda Zmeškal, 
kterému stačilo pouhých třináct vteřin a šedesát sedm setin na správné zalasování 



telete. V druhém kole se možná projevila nervozita z početného diváctva, které dorazilo 
na odpolední hlavní program, možná to bylo v něčem úplně jiném, ale úspěšný hod 
předvedl pouze Patrik Urban, jeho čas 0:49.14 už ale s pořadím z prvního kola 
nezamíchal. První zůstal Olda Zmeškal, za ním Milo Ptáčník, třetí Jerri De Camargo 
a čtvrtý Patrik Urban. 

Jana Lisická 

Na rozdíl od ranch ropingu nepřevládaly v barelovém dostihu lepší časy odpoledne 
ani dopoledne. Barrel race jako obvykle zahájily juniorky. Kdo se byl podívat 
na předchozím rodeu v Hoslovicích, možná si všiml, že první tři místa se v Plástovicích 
nezměnila. Nejrychleji zajela barelový dostih Tereza Gondášová s koněm Ultima Dream 
a časem 0:18.42, za ní se umístila Aneta Novotná, která dojela v čase 0:19.35 na koni 
Šebor, kterého v Hoslovicích vyměnila za Felinu. No a třetí místo zabrala – teď už 
nebodovaně – opět Tereza, s Vilkou zajely čas 0:19.61. V seniorském barelovém dostihu 
byli nejrychlejší Roman Mráz a jeho čtyřnohý partner Smart Master Charger, kolem 
barelů proběhli za rovných osmnáct vteřin. Na druhé místo se dostal Miroslav Fencl 
s Benny Boyem, s časem jen o šedesát osm setin vteřiny pomalejším. Ve srovnání 
s Hoslovicemi tedy opět stejné tváře, ale aby někdo nenařkl rozhodčí z okopírování 
výsledkové listiny, na třetím místě dojela Veronika Valdmanová s koněm Sandy 
(0:18.85), která jela hned za sebou dva koně, a protože jezdci mají vymezený limit na to, 
aby se dostavili do corralu, předvedla Veronika pěkné přesedání ze sedla do sedla. 

Michal Tesař při Team Sortingu 

Program pokračoval disciplínou team sorting a opět zahajovaly juniorky, které postavily 
čtyři týmy. Z těch však úspěch zaznamenaly jen dva, Marie Grygerová, Hanka Váchová 
a Barbora Vondroušová zvládly na druhý pokus vytřídit jedno tele za 2:02.16. Tým, 
ve kterém byla znovu, ale nebodovaně, Marie Grygerová spolu s Aničkou Bláhovou 



a Anetou Novotnou, sice po jednom hromadném přeběhu telat na nedobytčí stranu 
dokázal také vytřídit jedno tele a dokonce v lepším čase (1:26.85), dívky ale tolik 
spěchaly, že zastavily měření času dřív, než byly všechny na správné straně. Nejen 
juniorky se potýkaly se svéhlavými telaty. Zvláště neoznačené tele, které se za žádnou 
cenu nesmí dostat na nedobytčí stranu, právě tam zabíhalo nejraději, a nebylo samo. 
Přesto se šesti seniorským týmům z jedenácti zadařilo. Ovšem žádnému natolik, aby 
některý předvedl vytřídění všech deseti telat, jak se stalo na předchozím rodeu, a mohla 
za to právě telata, která si běhala, kam chtěla a hlavně kam neměla. Nejvyšší počet 
vytříděných telat se vyšplhal na sedm a v čase 2:21.10 to zvládli Lenka Roučová, Michal 
Tesař a Kateřina Šoltysová, kteří si tak vytřídili první místo. Druhé a třetí místo shodně 
vytřídilo pět telat, rozhodoval tedy čas a to dokonce jen něco málo přes jednu vteřinu, 
čas 2:12.08 zajistil druhé místo týmu Daniela Dolejše, Tomáše Buriana a Oldy Zmeškala, 
tým složený z Nikoly Márové, Miroslava Krause a Aleny Zvolské se s časem 
2:13.45 musel spokojit s místem třetím. 

Jan Veselý 

Po team sortingu následoval steer wrestling a zdá se, že tato disciplína je letos poněkud 
diskriminovanou záležitostí. Na předchozím rodeu v Hoslovicích se wrestling nejel kvůli 
velkým telatům, v Plástovicích chvilku po začátku druhého kola byl wrestling přerušen 
deštěm. No, spíš pořádným slejvákem, takže zbytek druhého kola byl zrušen a počítaly 
se výsledky jen z prvního kola. A v tom si skočili jen dva jezdci, Honza Veselý a Mirek 
Kraus. Mirkovi se však nepodařilo správně složit tele a jen za skok se body nedávají. 
Nejspíš už je tedy jasné, jak steer wrestling dopadl, ale jen tak pro pořádek jediným 
vítězem wrestlingu v Plástovicích se stal Honza Veselý na koni April. 

Tereza Gondášová 



Následoval kvapný přesun do kryté haly a rozhodovalo se, co dál. Naštěstí zbývalo odjet 
už jen dvě disciplíny – pole bending a juniorský cattle penning. Nastal však závažný 
problém – při přeměřování se ukázalo, že hala je na slalom mezi tyčemi krátká. 
Westernoví jezdci však nejsou cukroví panáčci a trocha vody je nerozhodí. Mezi diváky 
se však možná vyskytlo pár cukříků a řady kolem corralu notně prořídly. Navíc 
ani elektronika nemá vodu příliš v lásce a tak jsme se museli obejít bez ohlašování 
jezdců a jejich výsledků. A i když se déšť v průběhu zmírňoval, přece jen kličkovat mezi 
kapkami i mezi tyčemi najednou je obtížné a často vyhnutí se kapce znamená, 
že vyhnout se tyči už prostě nestíháte. Navíc pětivteřinová penalizace za jednu 
shozenou tyč je dost, a co teprve když je těch tyčí najednou dole víc. Nejlépe se 
nakonec tyčím i dešti vyhýbala Tereza Gondášová. S Vilkou vším prokličkovala 
za 0:26.06. O více jak dvě vteřiny za ní dojela Aneta Novotná na Šeborovi (0:28.34) a jen 
o pár setin byla pomalejší a tedy třetí Sára Křesinová (0:28.50) na svém Colledarovi. 
Seniorský pole bending už není doménou pouze dam, na stupně vítězů se však dokázal 
probojovat jen jeden muž, na Benny Boyovi si pro druhé místo za čas 0:24.57 dojel Mirek 
Fencl. O pár setin ho předběhla Veronika Valdmanová na koni Sandy (v čase 0:24.33), 
a aby toho nebylo málo, obsadila Veronika i třetí místo, které na koni Šigat zajela jen 
o necelou vteřinu pomaleji (0:25.30). 

 

Aby si juniorky pořádně zažily těžkosti rodea, musely ještě jednou v dešti vyrazit 
do corralu, aby se předvedly při cattle penningu. Ale spíš se předvedla teleta, kterým se 
nechtělo moknout a jak mohla, tlačila se k východu z corralu, který byl však ke škodě 
jezdkyň zrovna na nedobytčí straně. U většiny jezdkyň tak došlo k diskvalifikaci kvůli 
tomu, že čáru rozdělující corral přešlo příliš mnoho telat. Jediný úspěšný pokus 
předvedla Anička Bláhová s Almou, které spolu zvládly oddělit správné tele, zahnat ho 
do ohrádky a zároveň nepustit příliš telat přes čáru v čase 0:36.69. Až po odjetí všech 
disciplin je možné vyhlásit All Around Championa pro dané rodeo. Plástovickým 
juniorským šampiónem se stala Tereza Gondášová z ranče Doubravice, vítězka obou 
rychlostních disciplin. Seniorský titul All Around Champion získal Olda Zmeškal z ranče 
Senna, který zvítězil v ranch ropingu a byl ve dvojici, která se umístila jako druhá v team 
sortingu. Letošní plástovické rodeo ukázalo, že počasí může pěkně zamíchat nejen 
s výsledky, ale i s psychikou, zvlášť s tou telecí. Nakonec to byl ale jen malý zádrhel 
v podařeném dni plném koní, jejich jezdců, telat a westernových dovedností. 
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