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Jméno Radek Holub není již tak neznámé jezdcům a příznivcům rodea. Tento mladý 
a sympatický muž se již několik sezón účastňuje rodeí pořádaných Rodeo Corralem WI-
CZ a dosáhl nezanedbatelných úspěchů. Na ten největší dosáhl v letošní sezóně, kdy se 
téměř za dramatických okolností stal Mistrem republiky v rodeovém ježdění pro 
rok 2006. 

zdroj: Kristýna Znamenáčková 

S rodeem začal před 5 lety, kdy ho nadchlo vyprávění a zkušenosti Pavla Jahody, Mistra 
z roku 2002. Hodnotné informace a zapálení pro věc ho vedlo ke koupi jeho prvního 
koně – ryzky Geraldiny. Mnozí si možná ještě vzpomenou na vysokého koně s velkou 
lucernou na hlavě, která provázela Radkovi první kroky do rodeové arény. Dalším koněm 
byl Quarter Horse jménem Twistanon Jack. Tento mohutný hnědák v majetku Vladimíra 
Turnovce byl importován z Kanady a léta se úspěšně věnoval dráze plemeníka. Musel 
však ze zdravotních důvodů svou sportovní kariéru ukončit. Následovala Blue Cat Kiowa 
Gal stejného plemene od stejného majitele. S touto plavou klisnou začal systematicky 
trénovat a správný přístup se zúročil letošním celkovým vítězstvím II.divize. To zpečetila 
svými vynikajícími výkony na letošním rodeu v Malenicích. 
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S tímto koněm dosáhla dobrých výsledků i Radkova přítelkyně Marie Uhlířová. Než se 
poznali, neměla Marie do té doby žádné zkušenosti s koňmi, natož s rodeem. Radek ji 
ochotně do všeho zasvětil a nyní je hrdý na její celkově 5.místo v Calf Roping a pěkné 
5.místo v II. divizi. Dobře si pamatuji Radkův výraz a značnou nervozitu, která se dala 
vyčíst z jeho obličeje při rozhodujícím závodu v Hoslovicích. Zde se do posledních chvil 
nevědělo, kdo se stane letošním Mistrem republiky. Všichni si byli vědomi vyrovnaných 
bodů s jeho největším soupeřem, loňským Mistrem republiky Vláďou Šedivým. Ten je 
znám především svou ctižádostí, přípravou a perfektním přiježděním svých koní. Celý 
rok se tito dva jezdci přetahovali o cenné body a poslední disciplína na posledním rodeu 
rozhodla o vítězství ve prospěch Radka Holuba. Svůj titul by rád obhájil i v příštím roce. 
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Na letošní Valné hromadě byl Radek členskou základnou zvolen členem Rady RC pro 
záležitosti jezdců. Jeho hlavním přáním je, aby všichni rozhodčí vykládali pravidla stejně. 
Věřím stejně tak jako ostatní, že Radek svým přístupem, sportovním duchem 
a zkušenostmi bude přínosem Radě i členům Rodeo Corralu 
 


