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Radotínské rodeo v režii indiánských šamanů 21.5. 2011 
První potvrzení obhajoby seniorského titulu mistra ČR Patrikem Urbanem, soutěž 
o „Zlaté laso starosty Radotína,“ zázrační indiánští šamani, opět nádherné počasí 
a perfektně připravený corral i organizace závodů, poměrně vysoký počet přihlášených 
jezdců a báječný WRESTLING na závěr. To všechno a mnohé jiné přineslo první letošní 
rodeo o titul mistra ČR. 

Silva Bartošová 

První letošní rodeo přivítalo diváky opět v Radotíně a opět si objednalo nádherné počasí. 
I když, mezi místními se šušká, že šlo o práci indiánských šamanů, kteří na závěr 
slavnostního zahajovacího ceremoniálu začarovali i corral – aby se jezdcům, koním 
a telatům nic nestalo, aby celá soutěž proběhla v klidu a bez čehokoli nepříjemného. 
A i v tomto případě šamani pracovali na jedničku s hvězdičkou. I přes nebezpečné 
okamžiky dopadlo vše dobře. Šamanům proto děkujeme a prosíme, aby pomohli i při 
druhém letošním radotínském rodeu. Telata tentokrát zapůjčil Alexandr Gendr ze Svaté 
Kateřiny u Nýrska a opět to byl netrénovaný a svobodomyslný pastevní skot se silným 
stádovým pudem. (Na loňská hoslovická telata určitě ještě vzpomínají mnozí jezdci, koně 
i diváci.) 
Radotínské rodeo tradičně začalo ještě před slavnostním ceremoniálem. První 
předobědovou disciplínou, kdy se prostor kolem corralu pomalu plnil, byl seniorský 
CATTLE PENNING. Ten můžeme stručně zhodnotit slovy – ženské vítězství. Jediná, kdo 
úspěšně oddělil určené tele od stáda a zahnal do ohrádky, byla Sylva Bartošová (kůň 
Tajfun, ranč Ponkava, čas 0:54.04). Míra Kraus sice zahnal také, ale špatně (opačně) 
zvednul ruku a byl diskvalifikován. Výňatek z pravidel: „Jezdec zdvihne ruku, čímž 
upozorní rozhodčí na to, že hodlá ukončit disciplínu před limitem. Čas se zastavuje 
v okamžiku, kdy kůň jezdce protne nosem pomyslnou čáru zavřené ohrádky.“ Honza 



Veselý sice zahnal také, ale tele se mu prosmýklo a podobně. Kromě Sylvy tentokrát 
prostě neuspěl nikdo a bylo zřejmě znát, že zima byla dlouhá a sezóna teprve začíná. 

Vítězné trio při Team penningu junior. 

Následně přibývající diváctvo potěšili junioři disciplínou TEAM PENNING, kdy zahánějí 
tři jezdci tři telata určené barvy do ohrádky – malého corralu o rozměrech 5*5 metrů. 
Počet zahnaných telat v časovém limitu je přitom důležitější než samotný čas. Hned 
prvním pokusem zaútočila na vítězství juniorská trojice Mikasová, Roučová a Kučerová 
2 telata (čas 1:53.29). To ale nakonec stačilo až na druhé místo. 2 telata, ale v lepším 
čase zahnala i trojice Křesinová, Nyklová a Humení (čas 1:05.06). 
V seniorském TEAM PENNINGu uspěly trojice tři. Jak se ukázalo, snad všechny týmy 
zvolily nevhodnou strategii, respektive strategii, která tentokrát nefungovala. 
Spolupracující jezdci si vždy připravili jedno či dvě telata u malého corralu (ohrádky) 
a snažili se oddělit další tele. Ta připravená však nakonec silou téměř magnetickou opět 
splynula se stádem. Nakonec se proto týmy spokojily se zahnáním dvou telat. Zvítězila 
trojice Veselý, Lisická, Urban se dvěma zahnanými telaty (čas 1:41.41) a díky výborné 
spolupráci (málem zahnali telata 3) před Holubem, Šoltysovou a Moutelíkovou (2 telata, 
čas 1:54.69), kteří předvedli nádhernou závěrečnou akci a před trojicí Ruta, Veselá 
a Kraus. Poslední bodující trojice uspěla jedním zahnaným teletem na samotné hranici 
časového limitu (čas 2:30.00). Viděli jsme i pád jezdkyně – z koně vystoupila Lucie 
Macešková, opět ale nasedla a bez újmy pokračovala v soutěži. 

Patrik Urban při Ranch ropingu. 

Jedním ze dvou dobytkářských vrcholů radotínského rodea byl RANCH ROPPING 
o „Zlaté laso starosty Radotína,“ kdy nakonec bodovali 4 jezdci. Tato disciplína vychází 
z praktické potřeby dobytkářů zklidnit a případně ošetřit dobytek. V prvním pokusu se 
snažil zalasovat určené tele na nedobytčí straně Mirek Fencl (kůň Benny Boy, ranch 



Western club), tele mu ale přeběhlo zpět k stádu, už ve druhém pokusu dne však uspěl 
Patrik Urban (kůň Silver Lucky, Sussie ranch, čas 0:18.31) a tento pokus byl nakonec 
i vítězným. Na něj se však snažili dotáhnout další jezdci. Ve svém prvním pokusu hodil 
Honza Veselý (kůň April, ranč Rejta) nejprve nepřesně a srovnal si laso, nepřesný však 
byl i jeho druhý pokus. Házet přes ruku prostě nelze. Poté rozhodčí neuznali nadějný 
pokus Sylvie Bartošové a následně diváky uchvátily taneční kroky a couvání koně před 
telaty v podání jezdce Sichry, skvěle stylově oblečeného a vyzbrojeného. Alois Blažek 
mladší zalasoval nohu telete a Radek Holub (kůň Presley Jacky Joe, ranč Lancelot) tele 
podhodil, srovnal si laso a hodil těsně, ale nepřesně. Nakonec však předvedl divácky 
atraktivní zdvihání klobouku ze země. V druhém kole chtěl nejprve Mirek Fencl uspíšit 
hod a trefil se na zadek telete, Patrik Urban si tele sice pěkně připravil, ale dvakrát byl 
neúspěšný a pokus Honzi Veselého nakonec uznali rozhodčí až po poradě (čas 
0:54.58 a v tuto chvíli druhé místo). Na Honzovu pozici se však bez váhání vrhli Alois 
Blažek mladší (čas 0:26.57) a Radek Holub (čas 0:31.35) a odsunuli jej až na čtvrté 
bodované místo. Radek Holub sice napoprvé zalasoval svůj vlastní krk, v dalším pokusu 
to ale rychle napravil. Tele bylo jeho a třetí bodované místo také. 

Petra Mikasová a Presley Daky Joe. 

V seniorských disciplínách BARREL RACE (barely) a POLE BENDING (tyčky) neuspěl 
ani jednou pouze jediný jezdec – Kateřina Šoltysová s celkem čtyřmi „D“éčky. 
Rychlostním disciplínám jinak vévodil Radek Holub na svém extrarychlém koni Presley 
Daky Joe. Barely vyhrál v součtu dvou časů 0:36.92 a tyčky 0:47.22. V barelech byl 
druhý Alois Blažek mladší (0:37.31) a třetí Michaela Veselá (kůň Lusy Rocket Bar, ranč 
Všenory, součet časů 0:37.50). V tyčkách se umístila druhá Alena Zvolenská (kůň 
Frascati, ranč Kostelní Hlavno, čas 0:50.03) a třetí Alois Blažek mladší časem 0:50.89. 
Juniorské barely i tyčky vyhrála dívka (tentokrát se zapsaly pouze juniorky) – Petra 
Mikasová (kůň Presley Jackye Joe, ranč Hoslovice). V barelech by bývala porazila 
i seniorského vítěze Radka Holuba, zajela součet časů 0:36.13 a v tyčkách by za ním 
zůstala o jedinou setinu vteřiny časem 0:47.23. Druhá v barelech byla Johana Kučerová 
(kůň Madeira, ranč Krajníčko, součet časů 0:41.56) a třetí Sára Křesinová (kůň Colorado, 
ranč radotín, čas 0:41.81). Druhá v tyčkách skončila Karolína Uhlířová (Wishteca, součet 
časů 0:56.67) a třetí Lenka Roučová (Gabriela, ranč Přečínské chalupy, čas 0:57.89). 



Radek Holub při wrestlingu. 

Vrcholem dne byl jako vždy STEER WRESTLING, který přinesl nádhernou podívanou. 
A opět to byl souboj mezi Patrikem Urbanem a Honzou Veselým, stejně jako při 
posledním loňském rodeu, kdy šlo o titul a Patrik Honzu přeskočil doslova „o bod“ při 
posledním pokusu dne. Tentokrát však Patrika tele při prvním pokusu doslova 
ukličkovalo na zaječí způsob. Poté skočil na tele hned „z první – z lajny“ Radek Holub, 
ale nesložil je. Nasedl na koně, zkusil to znovu a minul. Jen tak tak se vyhnul 
nebezpečnému hrazení. Za své odvážné pokusy si však zasloužil potlesk a obdiv. 
A hned po něm skvěle zabodoval Honza Veselý. I přes svou subtilnější postavu porazil 
tele v dobytkářském judu v čase 0:41.63 a byl z toho první úspěšný pokus disciplíny. 
Poté předvedla výborný výkon vodička Mirka Krause, nestačilo to však, Mirek nedostal 
od telete šanci skočit. A v druhém kole zabodoval Patrik Urban a ukázal, kdo je při 
wrestlingu svou postavou pánem corralu. Časem 0:21.67 si řekl o první místo a čekal, co 
na to soupeři. Radek Holub předvedl úžasný artistický výkon v sedle, ale tentokrát neměl 
prostor pro skok a Honza Veselý pro změnu utrpěl nepříjemný pád. Když ležel na zemi, 
motala se kolem jeho těla koňská kopyta, ale měl štěstí a vyvázl. Zřejmě zapracovali 
indiánští duchové usmíření šamany, stejně jako v prvním kole při skoku Radka Holuba. 
A v posledním pokusu „vyfasoval“ Míra Kraus tak zlobivé, točivé a kličkující tele, že je 
s vodičem prostě nemohli udržet u hrazení. Zvítězil Patrik Urban a v Radotíně zvítězil 
i celkově před Honzou Veselým. Za 3 první místa v disciplínách a celkové vítězství bral 
„co se dalo.“ 
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