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2. kolo Mistrovství ČR v rodeu 
Rodeo Corral & Western City – Karpacz, Polsko 

 

Balíme, nakládáme koně do přepravníku a vydáváme se na cestu z jihu Čech 
do polského Scieny -Karpacz, westernového městečka, kde zítra proběhne druhé kolo 
seriálu Mistrovství ČR v rodeu. 
Po několika letech navazujeme na historii spolupráce Rodeo Corralu a Western City 
v Karpaczi. Cesta probíhá klidně, kupodivu i přes Prahu projíždíme bez větších 
komplikací a pokračujeme po dálnici směr Mladá Boleslav. 
Když cestou na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš míjíme, v obci Kořenov poutač 
s textem „ Vítejte v kraji, ve kterém se nespěchá“ s úsměvem si říkám, kéž by. V dnešní 
uspěchané době, je to něco, co si jen těžko umím představit. 
A přesto, když si na to nyní vzpomenu, mám pocit, že když jsme poutač minuli, jakoby 
někdo kouzelným mávnutím, zahodil všechen chaos a stres pracovního týdne a my se 
v poklidu kochali krásami zdejšího kraje a pomalu se blížili k cíli naší cesty, 
westernového městečka usazeného na druhé straně Sněžky. 
Po překonání klikatých silnic na naší i polské straně, přijíždíme do vesnice Scieny, místa, 
kde téměř na úpatí Sněžky, nacházíme westernové městečko zvané Western city. 



 

Tady jako by se opravdu zastavil čas, po příjezdu se nám otevírá nádherná scenérie 
městečka tak typického pro americké westerny, ovšem usazeného v krásných kulisách 
Krkonoš namísto suchých prérií západu. 

 

Pomalu se rozhlížíme, procházíme městečko plné návštěvníků, užívajících si slunného 
pátečního dne ve společnosti kovbojů, koní, oslíků, divadelních představení. 
Pomalu přijíždí další jezdci z Čech, ubytovávají sebe i koně. Někteří dojedou až v sobotu 
ráno. 
Po společném večerním posezení uléháme s očekáváním, co přinese nadcházející den. 
Když ráno vycházím z chatky, opět mě zcela fascinuje pohled na hory a okolí. Nikde nic 
jiného než hory, lesy, zeleň a zvuky pomalu se probouzejícího městečka, řehtání koní, 
hýkání oslíků. Naprosto osvobozující a uklidňující atmosféra. Prezentace jezdců se koná 
v místím saloonu, kde nás přivítal zdejší sheriff Jerzy Pokój. Po prezentaci jezdců, 
startujeme. 
Přibližně v deset hodin, vjíždí do arény první jezdec na disciplínu Cattle penning. 
S krásným časem 26.11 vítězí Karel Šamal na koni BR Tivio Expreso, další jezdci se 
skládají s třiceti vteřinami za ním. Krásné ráno pomalu přechází do horkého slunečného 
dne. 
Po odjetí disciplíny, necháváme telata odpočinout a na řadu přichází disciplína Barrel 



race. Tady se ve větším obsazení představují konečně, také polští jezdci, v juniorské 
i seniorské kategorii. Poklidnou atmosféru závodů na chvíli naruší zranění polské 
jezdkyně Anny Słowik, kterou zdravotníci za potlesku diváků i jezdců odnáší z arény 
k sanitce. Když všichni zklidníme emoce, vrací se na chvíli narušený klid zpět 
a pokračujeme druhým kolem Barrel race. Pomalu se blíží 13. hodina, na kterou je 
naplánován slavnostní nástup. Za zvuků velké země vjíždí do arény téměř padesátka 
jezdců. Když se všichni společně postavíme s jezdci, bull teamem, rozhodčími, ve středu 
arény, přichází chvíle pro státní hymny. 

 

 

Českou vlajku nese Miroslav Fencl, který zastoupil úřadujícího Mistra ČR Renata 
Santanu, kterému účast neumožnilo zranění jeho čtyřnohého parťáka Pedra. 
Jako vždy při každém nástupu a zvucích české hymny mi přebíhá mráz po zádech. 
Poté za zvuků polské hymny vjíždí s polskou státní vlajkou jezdkyně Wannesa Biela, 
vítězka juniorské kategorie Barrel race. 



 

Protože horko je opravdu unavující, dáváme si půl hodinku na občerstvení jak sebe, 
tak koní. 
Nikam nespěcháme, krásné počasí, skvělé zázemí, pohodová atmosféra. Diváci 
průběžně přichází, pak se vrací zpět do městečka, kde každou hodinu probíhá divadelní 
vystoupení. Občerství se a opět usedají do sedadel podél arény ve stínu jezdecké haly, 
kde jezdci opracovávají své koně. 
Po přestávce přichází na řadu disciplína Calf roping, tady se telata ukázala ve své 
nejhorší podobě, jezdcům nedarovala jedinou šanci na platný hod. Jakmile opustila 
vypouštěcí zařízení, začala kličkovat, do cvalu se jim v tom horku také nechtělo. Ale 
ani tohle nám náladu nepokazilo. 
Pokračujeme s disciplínou Pole bending, v juniorské kategorii startují jen děvčata z jihu 
Čech. Pro šest bodů si v nejrychlejším čase 25.25 dojela Natálie Kolářová ze Lhenic. 
V seniorské kategorii se o první post poprali doslova o setiny Miroslav Fencl a Kristýna 
Matějková. Mirek s Beny Boyem nakonec ujel Kristýně o čtyři setiny. 
Po vyhlášení nejlepších jezdců v obou kategoriích, dopřáváme koním pauzu a bull team 
se pouští do přípravy ohrádek na další disciplínu- Ranch sorting. Tady opět startují jak 
junioři, tak senioři. V této disciplíně jakoby telata začala s jezdci znovu spolupracovat 
a tak diváci mohli zatleskat vydařeným pokusům. 

 



Blíží se poslední teamová disciplína Team peninng. První startující trojice Adam Pintera, 
Katka Šoltysová, Mirka Trčková, nasazuje ostatním týmům laťku vysoko, se třemi 
zavřenými kusy. A jakoby i telata chtěla ukázat svou vlídnější tvář, dočkali jsme se 
mnoha úspěšných pokusů. I když polským seniorům se nezadařilo a oba startující týmy 
byly diskvalifikovány, tak v juniorské kategorii pro změnu nejlépe zabodovala trojice 
polských juniorů ve složení Anna Mieszkalska, Wiktoria a Oliwia Grubizna. 
Celý soutěžní den zakončujeme ukázkou steer wrestlingu, ale ani tady nedala telata 
jezdcům příliš šancí. Jediný pokus Mirka Krause nemohl být dokončen, protože tele 
nebylo ve cvalu. 
Poslední pokus je za námi, jezdci se pomalu řadí na slavnostní nástup a vyhlášení All 
Around Championa. V tomto horkém dni pod horami si nejvíce bodů vyjela se svým 
čtyřnohým parťákem Try My Best Dunnit – Kristýna Matějková. 
Z rukou Jezryho Pokóje přijímá další z krásných dřevěných trofejí, typických pro zdejší 
místo, dřevěnou vyřezávanou sošku westernového sedla. Věřím, že i tyto trofeje, budou 
jezdcům připomínat krásné chvíle strávené v prostředí westernového městečka. 

 

Když ráno vycházím před chatku, čekám opět krásný výhled na hory, ale nikde nic. 
Jakoby přes noc Sněžku někdo ukradl. Mlha schovala celý masiv hor a pohledem tak 
dosáhnu jen na střechu kryté haly. 
Jakoby i to počasí říkalo, je čas vrátit se zpět. Opět balíme a nakládáme koně do vozíku. 
Rozloučíme se s místními, především pak s sheriffem Jezrym Pokójem a za společného 
názoru všech, že za rok se uvidíme znovu, opouštíme městečko. 
Když opět míjíme návěst s textem „ vítejte v kraji, ve kterém se nespěchá“, jsem si jistá, 
že jsem právě prožila takový víkend. Naprosto beze spěchu. 
Nezbývá než vyrazit zpět, ale hlavně chci říci díky, děkuji pořadatelům, za skvělou 
atmosféru, která nás u nich po celý víkend provázela, Jirkovi Navrátilovi – JAANovi, který 
velkou měrou přispěl k tomu, že Rodeo Corral a Western City našli opět společnou řeč 
a termín pro krásné závody. Mému zástupci Josefu Stejskalovi, který pokračoval 
v jednání, provedl kontrolu na místě a doladil důležité detaily. Děkuji za skvělou práci 
rozhodčím Milanu Hradilovi, Honzovi Veselému, bull teamu Danu Koutníkovi a Jakubu 
Pechlátovi, naší nezdolné zapisovatelce Pavlíně Šoltysové, které skvěle asistovala 
Magda Pinterová. Našemu dvornímu speakrovi Danu Šoltysovi. Všem, kteří nám 
s přípravou rodea a disciplín asistovali. 
Všem jezdcům, kteří naložili své čtyřnohé kamarády do vozíků a vyrazili na několika 
hodinovou cestu, téměř přes celou republiku. 
Doufám, že jste si všichni tento víkend také skvěle užili, a že i na Vás se na chvíli 



přenesl ten poklid zdejšího místa. Věřím, že v příštím roce se všichni do Westerni City 
rádi vrátíme. 
Zdravím Vás 
Martina Hampejsová 
Sheriff RC 
PS: 20.6.2015 se na Vás všechny těším při třetím kole seriálu Mistrovství ČR v rodeu, 
tentokráte v jihočeských Hoslovicích. 
 


