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Malenické rodeo pod rozpáleným sluncem 
14.července 2007 se pořádalo letošní druhé II.divizní rodeo. Místo konání bylo určeno 
Malenicím, kde se již několik let pořádají rodea pod hlavičkou Rodeo Corralu WI-CZ. 
Pořadatelem byl Roman Mráz, který se osobně postaral o zabezpečení celého závodu, 
transport dobytka a v horkém dnu byl i aktivním jezdcem. 

zdroj: ranchrejta.cz 

Schůzka jezdců byla značně posunuta oproti standartu a nekonali se dopolední rozjížďky 
rychlostních disciplín. Samotné rodeové klání začalo disciplínou Team Penning – 
oddělování dobytka. Zde kraloval Zdeněk Geba, který získal první místo společně se 
svou partnerkou Kristýnou Tesařovou (jejich pomocníkem byla Pavla Uranová), kdy tato 
trojice jako jediná zahnala do malého corralu 2 kusy dobytka. Jako nebodující pomocník 
dopomohl i k druhému místu Aleši Baudisovi a Tereze Knihové. Přes menší rozměry 
corralu zabodovalo pět trojit z 12ti, vesměs vítězila rozvaha a klid jezdců nad rychlostí 
a obratností telat. 
Druhou vypsanou disciplínou byl Calf Roping neboli lasování. Všechny přítomné pány 
porazila Silva Bartošová na obratné a rychlé Ponce. Tato dvojce navázala na své 
úspěchy z Radotína a zalasovala v nejkratším čase 00:04:88 hned po výjezdu z výpustě. 
Druhé místo získal překvapený Patrik Urban, který hodem z druhého kola dosáhl času 
00:05:78. Třetí skončil Martin Vodvářka, který v prvním kole vyčkal na pomalé tempo 
telete a lehce hodil předpisově smyčku kolem jeho hlavy. 
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Třetí disciplínou v pořadí byl Barrel Race junior a senior. Závodní pole juniorů se 
skládalo pouze z děvčat, které převedli adrenalinové jízdy ve velice krátkých a těsných 
časech. Celkovou vítězkou byla Andrea Kohoutková se svým koněm Lady Diablo Bar. 
Letos chtěla připravit o titul Helenu Kocourkovou, což se ji pravděpodobně podaří 
vzhledem k Helenině zahraniční stáži a neúčasti na domácím rodeovém poli do září 
letošního roku. V Barrel Race senior zvítězil Mistr republiky pro rok 2006 Radek Holub se 
strakatým Lancelotem následovaný Silvií Večeřovou, která neměla možnost zlepšit svou 
druhou jízdu vzhledem k diskvalifikaci za pobízení před podbřišníkem. Třetím byl Martin 
Vodvářka s Jetta Boyem. 
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Další netradičně v tomto pořadí vypsanou disciplínou byl Steer Wrestling neboli kácení 
dobytčete. Byly vidět pouze dva seskoky jezdců z koně. Jedním byl Honza Veselý, který 
měl v průběhu celého dne na dosah možnost hezkého umístění a Martin Vodvářka, který 
se téměř tradičně docela pomlátil…..Nikdo si tedy nepřipsal cenné body, které by 
dopomohli k získání titulu All Around Championa, jenž byl v závěru celého rodea 
odměněn i poukázkou na sedlo v hodnotě 25.000,–Kč, kterou věnoval pořadatel Roman 
Mráz. A tak jezdci počali přepočítávat body, přehodnocovat své výkony a začali se 
soustředit na závěrečnou disciplínu Alley neboli ulička. Do poslední chvíle nebylo jasné, 



zda-li vzhledem k vysokým teplotám bude povolen start jezdců, kteří by mohli 
vyčerpáním či přehřátím ohrozit zdravotní stav dobytka. 

 

Disciplína nakonec byla vyhlášena a povolena přítomnými rozhodčími. Z celého 
startovního pole byli úspěšní 4 jezdci, kteří telata prohnali mezi vytýčenými brankami. 
Některým se zadařilo bez větších problému, jiný se trápili těšně před ukončením 
časového limitu. Nejrychlejší byla opět žena – Eliška Haberlová se svým ryzákem 
Golfem, druhý skončil Zdeněk Geba s palomino valachem Bolerem. Tato dvojce si díky 
dobrým umístěním během celého dne pokradmu připisovala body a získala zaslouženě 
titul All Around Champion. V závěru samotného dne se ještě odjeli Pole Bending Junior, 
kde zvítězila opět Andrea Kohoutková následovaná s odstupem tří vteřin Kristýnou 
Matějkovou na vrané Roxaně. 
Nutno vyjádřit dík Petru Bihnackovi, který se tento den zhostil tří rolí najednou. V prvé 
řadě byl hlavním rozhodčím, z tribuny pomáhal k vyřčeným verdiktům. S druhou velmi 
důležitou roli komentátora se zhostil vtipem sobě rovným, seznamoval diváky s děním 
v corralu a povzbuzoval jezdce k lepším výsledkům. Jeho třetí funkcí tohoto dne byl 
technický delegát. 
 


