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První I.divizní rodeo roku 2007 
Dne 23.6. se konalo první I.divizvní rodeo roku 2007. Pořádalo se tradičně v Praze –
 Radotíně pod záštitou rodiny Kadleců, pořadatelem byl Milan Mach. Jak bývá zvykem 
o účast mělo zájem mnoho jezdců a proto byly hojně obsazeny juniorské i seniorské 
disciplíny. I přes občasný déšť se na jezdce přišlo podívat mnoho diváků. 

zdroj: rc.westerners.cz 

Samotný, zpočátku deštivý den začal kvalifikací na rychlostní disciplínu Barrel Race pro 
dospělé jezdce. Následovalo odjetí disciplíny Alley neboli ulička, které se však zúčastnila 
jen polovina startovního pole. Po slavnostním nástupu, představení jezdců a indiánském 
obřadu jelo Alley druhá polovina startovního pole. Telata byla velice živá, rychlá a při 
síle, špatně se Bull Teamu s nimi manipulovalo ve výpustních. Nikdo v této disciplíně 
nezabodoval a všem přidělené tele proběhlo ve špatném směru vytýčenou trasu nebo 
rovnou zmizelo k ostatním po uplynutí časového limitu. Jediný Lukáš Vodvářka prohnal 
tele dvěmi brankami, ale v jeho úsilí ho zastavil časový limit této disciplíny. 
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Vše si však jezdci vynahradili při disciplíně Calf Roping – Lasování. Zde bylo k vidění 
mnoho krásných a úspěšných hodů, které se vměstnali do neobvykle krátkých časů. 
Nejrychlejším lasařem byl zástupce Halter Valley Milan Pata s časem 4:09! Tento čas by 
mohl krásně konkurovat našemu americkému protějšku. Byla vidět krásná sehranost 
koně a jezdce a také pravidelné trénování této disciplíny. Diváci se měli opravdu na co 
dívat, atmosféra byla velice příjemná a byly znát ovace uznání směřované k jezdcům. 
Druhým nejúspěšnějším byl Jimmy Magura, který se na rodeu WI-CZ objevil po delší 
pauze a jeho čas byl na Milana jen o 0:37 delší! 
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Další disciplínou byl Team Penning, kde v podstatě zvítězila jediná jezdkyně a to Johana 
Moutelíková. Její pomocníci v podobě sheriffa Rodeo Corralu Martina Vodvářky a Silvy 
Bartošové jeli nebodovaně, ale pomohli ji k celkovému vítězství v této disciplíně formou 
2 zahnaných kusů. Ostatní zahnali jen jedno tele a pro umístění rozhodoval kratší čas, 
nicméně Martin sám sebe odsunul na celkové třetí pořadí. 
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V dobré atmosféře se rozjely rychlostní disciplíny. V seniorech zvítězila Jana Herzánová 
s koněm Tarfi v čase 18:05, následovaná Radkem Holubem. V juniorských disciplínách 
byly předvedeny velmi kvalitní jízdy s krátkými časy. V Barrel Race Junior zvítězila 
Kateřina Šoltysová s koněm Šebor, druhá skončila Helena Kocourková. Ta si chuť 
tradičně spravila na svých oblíbených tyčích (Pole Bending), kde zajela perfektní jízdu 
nejkratším čase 24:72. Druhá dojela opět Kateřina Šoltysová. Obě dívky si tedy v tento 
den připsali do celkového hodnocení stejný počet bodů. 
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Jak bývá zvykem, samotné rodeové klání je zakončováno Steer Wrestlingem neboli 
kácením dobytčete. Jediným úspěšným jezdcem v celém startovním poli byl Radek 
Holub, jenž za pomoci svého vodiče skolil tele v čase rovné jedné minuty. Půdu pro 
celkového All Around Championa měl připravenou díky 3.místu v lase a druhému 
umístění v barelech. Díky získání bodů v poslední disciplíně potvrdil svou dobrou letošní 
formu a právem získal vítězství v letošním prvním I.divizním rodeu. Nutno podotknout, 
že předloňský Mistr republiky Vlaďa Šedivý je zdravotně vážně zraněn a cesta 
k možnému získání druhého mistrovského titulu bude pro Radka pravděpodobně 
mnohem snažší záležitostí. Nikdo jiný totiž nepodává tak stabilní výsledky v podobě 
vysoko umístěných míst. 
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Dík patří především Milanu Machovi, který opět přešel trnitou cestu až k samotnému 
uspořádání rodea. Vše bylo dobře zorganizované, zajištěné příjemné občerstvení 
a atmosféra závodů byla snad odměnou všem jezdcům. Skvělý byl také Bull Team, který 
se skládal z ochotných lidí, jenž byli odměněni kopanci dobytka a po ukončení museli 
vyhledat pomoc ošetřujícího lékaře. 
Nejbližší akcí v našem programu je II.divizní rodeo pořádané v Malenicích, odkud Vám 
přineseme další informace a průběh celého rodea. 
 


