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Na Hoslovickém rodeu se jely Klobouky 
Ani poslední královská disciplína Steer Wrestling nevyluštila v Hoslovicích tajenku, kdo 
se stane All Around Championem. Hoslovice tak letos přinesly netradiční průběh rodea 
i netradiční zápletku. Se šesti body se na první místo probojoval Michal Tesař (kůň Sam, 
ranch Netolice), Renato Santano (kůň Clara´s Pedro, ranch Rudoltice), Vladan Soukup 
(kůň PB Dual Flame) a úřadující mistr republiky Patrik Urban (kůň Silver Lucky, Sussie 
Ranch). Po delší debatě porota rozhodla, že si tito jezdci mezi sebe rozdělí rovným dílem 
finanční prémii vítěze, o titulu All Around Champion však podle soutěžního řádu 
rozhodnou „Klobouky.“ 

Dramatický závěr 

zdroj: rc.westernes.cz 

Čtyři vítězové dobytkářských disciplín byli rozlosováni do dvojic. Každý jezdec musel 
dojet ke svému barelu, při jeho objíždění si odložený klobouk nasadil na hlavu 
a sprintoval zpět do cíle. Klobouk si jezdci mohli držet na hlavě při jízdě, v cíli však 
museli mít obě ruce na otěžích a klobouk jim z hlavy nesměl spadnout. V prvním 
rozjezdu porazil Vladan Soukup Renata Santana, který zaváhal a ve druhém Patrik 
Urban suverénně přejel Michala Tesaře. Ve finálové jízdě byl naopak suverénní Vladan 
Soukup a nečekaně zvítězil. 

 



Cattle Penning 
Přitom mu k vítězství pomohla náhoda. Ohromná a svéhlavá hoslovická telata se silným 
stádovým pudem totiž nedala při Cattle Penningu, čtvrté seniorské dobytkářské 
disciplíně, šanci žádnému z jezdců kromě dvou. Při zkráceném časovém limitu 
na 90 sekund tele správně oddělil a zahnal do ohrady pouze Miloslav Ptáčník (kůň Bim, 
ranch Gertruda) v čase 0:57:13 a právě Vladan Soukup, kterému tele odešlo do ohrady 
téměř samo v čase 0:51:23. Jinak Vladan Soukup stejně jako ostatní jezdci letošního 
Hoslovického rodea nebodoval v žádné z dalších disciplín. Musíme však jezdce pochválit 
za vynikající jezdecké výkony, hoslovická telata jim „dala skutečně zabrat.“ Smolařem 
dne byl vyhlášen vítěz minulého Radotínského rodea, Jan Veselý, který dnes mohl 
potlučený ze Steer Wrestlingu jen vzpomínat na smolné zalasování telete za rohy, třikrát 
přeběhnuvší tele těsně kolem ohrady na nedobytčí straně corralu a marnou snahu složit 
na zem o více jak 200 kilogramů těžšího svalnatého soupeře. Jalovička stála jako 
vytesaná z kamene. 
V první seniorské disciplíně Calf Roopingu jsme nejprve viděli zalasování telete za rohy 
v rekordním čase Janem Veselým, pokus však nemohl platit, stejně jako další zalasování 
za jeden roh a čumák. Tele musí mít laso kolem krku. O atrakci se postaral Mirek Kraus, 
který vystoupil ze svého koně Lorda. Až Brazilec Jerry Ducamargo (kůň Jackie, ranch 
Nová Ves) zalasoval podle regulí v čase 0:08:76. Ve druhém kole jej však v náhradním 
pokusu předstihl Michal Tesař výborným časem 0:06:77 a v disciplíně zvítězil. Michal 
Tesař bral 6 bodů, Jerry Ducamargo 5. Disciplína se jinak nepovedla žádnému 
z ostatních jezdců, Jan Veselý ve druhém kole zalasoval pravou zadní nohu telete, 
Jakub Strnad rohy a někteří jezdci si na telátko lasem alespoň „sáhli.“ 

Calf ropping 
Ve druhé seniorské disciplíně Ranch Roopingu pak uspěli tři jezdci. Porotou určené tele 
nejprve správně oddělila od stáda a zalasovala na nedobytčí straně Tereza Třeštíková 
(klisna Ketty, Ranč M) v čase 0:41:17. Časem 0:29:95 ji předstihl Jan Veselý a oba 
nakonec porazil časem 0:24:12 Renato Santano. Jerry Ducamargo zalasoval až 
po uplynutí časového limitu a zalasování Lukáše Vodvářky za nohu nebylo uznáno 
platným. Ve třetí a jediné nedobytčí seniorské disciplíně Barrel Race byl součtem časů 
z obou kol nejrychlejší Radek Holub (kůň Presley Daky Joe, ranch Lancelot, čas 
0:36:36), druhá dojela Kateřina Šoltysová (kůň Šebor, ranch Bavorov, čas 0:37:75) a třetí 
Vladimír Šedivý (kůň Shock time, ranch Larry grey, čas 0:38:07). 

Steer wrestling 
Zlatá seniorská dobytkářská disciplína Steer Wrestling přinesla na závěr Hoslovického 
rodea skutečné vzrušení. Z hlediště se ozývalo: „To nemá smysl, tahle telata je odnesou 
a ušlapou.“ A diváci skutečně nebyli daleko od pravdy. K odvážnému skoku na svéhlavé 
a bezmála tří set kilogramové jalovičky se nakonec odhodlali pouze Honza Veselý, 
Radek Holub, Mirek Kraus a Patrik Urban. Honza Veselý a Patrik Urban si v prvním kole 
ošklivě natloukli, stejně jako Mirek Kraus v kole druhém. Ve druhém kole pak Honza 
Veselý tele po skoku udržel a snažil se položit, avšak marně. A nakonec byl úspěšný jen 
Patrik Urban, který povalil tele v čase 1:07:10. Jeho pokus rozhodčí dlouho zvažovali, 
ale nakonec byl uznán platným a Patrik zvítězil součtem časů 6:07:10. Při vyhlašování 
vítěze však pořádně kulhal. 

Junioři 
Hoslovická telata měla navrch i ve čtyřech disciplínách juniorských. Při Cattle Brandingu 
dokonce zvítězila, jelikož úspěšná nebyla ani jedna ze čtyř dvojic jezdců. O poznání lépe 
dopadl Team Penning, kdy uspěla alespoň jedna trojice juniorů – Johana Kučerová (kůň 
Šebor, ranch Hodějov), Lenka Soldátová (kůň Gary, ranch A & B Baudisovi) a Daniel 



Koutník (kůň Diablo son of Mariola, ranch A & B Baudisovi), který nemohl bodovat, 
jelikož předtím startoval s Janou Lisickou a Pavlínou Veselou. Mladé dámy Kučerová 
a Soldátová braly body za čas 0:40:80. Nejrychlejším juniorem v disciplíně Barrel Race 
byl Daniel Koutník časem 0:40:07. Druhá Johana Kučerová zaostala jen o 71 setin 
vteřiny (čas 0:40:78) a třetí Lucie Pešicová (kůň Manon) dojela v součtu časů z obou kol 
0:48:69. Jinak jsme viděli mnoho diskvalifikací, koníčkům se kolem barelů běžet 
nechtělo, ale i odvážných pokusů začínajících elévů tohoto sportu. Výborně však dopadl 
juniorský Pole Bending, kde byl jen jednou diskvalifikován jediný jezdec a nejvíce bodů si 
mezi sebe podělila trojice Daniel Koutník (čas 0:54:85), Lucie Pešicová (čas 0:57:50) 
a Lenka Soldátová (čas 0:60:47). 

Motto na závěr 
V překrásné šumavské krajině mezi Volyní a Strakonicemi se v hoslovickém ranči 
U starýho kance sejdeme zase na podzim a doufejme, že nám opět vyjde nádherné 
počasí. Těšit se můžeme na neskutečný výhled z corralu do krajiny a menší, lehčí, 
o 4 měsíce mladší telata, kterým jezdci určitě nebudou nic darovat. Respektive jim mají 
co vracet. 
 


