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První letošní rodeo - Rodeo Radotín 4.5. 2013 
Zahájení sezóny Mistrovství ČR v rodeu 2013 
První letošní rodeo v pražském Radotíně, pořádané Tarpan Clanem si pro jeho 
účastníky připravilo zatěžkávací zkoušku v podobě podmáčeného povrchu, 
způsobeného dvoudenním deštěm. 
Přesto, že pořadatelé vodu z corralu doslova vyháněli košťaty, bylo jasné, že to není 
ideální stav. Ale natěšení jezdci, zpoza mraků vykukující sluníčko, které postupně 
přilákalo početné divácké publikum, nakonec udělali z prvního letošního rodea, příjemně 
strávený den pro všechny zúčastněné. 
Jako již tradičně je první rodeo sezóny bohaté na množství jezdců, odpočatí po zimě, 
s natrénovanými koňmi, dorazilo 45 seniorských a 11 juniorský jezdců. Pro první 
disciplínu vybrali pořadatelé Team penning, koně i jezdci vyzkoušeli povrch a do druhé 
disciplíny Pole bendingu již bez obav vyrazili naplno. Mokrý písek se ukázal jako daleko 
méně kluzký než za sucha a časy v rychlostních disciplínách, nakonec byli opravdu 
skvělé. 
Cákance mokrého písku, pomalu ale jistě měnili čisté oblečení jezdců i rozhodčích 
v kropenaté uniformy. Ukázněnost jezdců, skvěle pracující bull team ve spolupráci 
s novou sestavou rozhodčích, dělali pořadatelům radost dodržováním časového 
harmonogramu. Rodeové odpoledne se plynule přehouplo k podvečeru a tím i k poslední 
disciplíně – steer wrestling. I přes stav povrchu, se do této disciplíny přihlásilo devět 
odvážných kovbojů. S vervou se pustili do kácení telat, jako by se nemohli dočkat, až 
vyzkouší povrch na vlastní kůži. 
Po prvním kole, kdy diváci viděli mnoho úspěšných pokusů, byť ne vždy bodovaných, se 
zablácení jezdci utkali o finanční prémii v druhém kole, kde opět předvedli své umění 
i když telata rozhodně do mokrého písku nechtěla a statečně s jezdci bojovala. 
Přes nepřízeň počasí předcházejících dní, jsme společně s jezdci, diváky zažili skvělé 
zahájení letošní sezóny. Závěrem chci poděkovat pořadatelům za skvělou přípravu 
akce,sponzorům za jejich podporu, bez které by se rodeo vůbec nemohlo 
uskutečnit,jezdcům za jejich ukázněnost, rychlé nastupování na jednotlivé disciplíny, 
sportovní chování,skvělému bull teamu ať už tomu pěšímu, nebo dvěma dámám 
v sedlech za jejich skvěle odvedenou práci rozhodčím, kteří zvládli svou nevděčnou 
funkci i ve ztížených podmínkách skvěle, především našim začínajícím rozhodčím bych 
přála, aby skvělá atmosféra a klidný průběh, kterého jsme byli svědkem vydržela 
na všechna letošní rodea. 
V neposlední řadě i divákům, kteří přišli tuto akci svou účastí podpořit i přes počáteční 
ranní déšť. 



Díky Vám všem a těším se na další rodeo, tentokráte v jihočeských Hoslovicích na Ranči 
u Starýho kance. 
Za radu RC 
Martina Hampejsová 
sheriff 

Video z akce 
Takle o nás natočila video televize metropole.cz: 
 

 

 


