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Za sedmero horami a sedmero řekami… No vlastně ta řeka je jen jedna, jmenuje se 
Volyňka. A hor taky není sedm a ani to nejsou hory, spíš jen kopec nad vesničkou 
Malenice. To je ale vlastně jedno, přece tolik nezáleží na tom kde, podstatnější je co. 
Nejde totiž o žádnou pohádku, jde o rodeo, které se konalo 24. srpna na ranči M právě 
na tom kopci nad Malenicemi. 
Rosničky a rosničáci ze všech mediálních rybníčků nám na tento den sice slibovali déšť, 
ten se ale nekonal. Mraky táhly po obloze, sluníčko nám však nezakryly, takže vadou 
na kráse malenického rodea nebylo počasí, nějaký ten problém se ale sem tam objevil. 
Skoro by se chtělo půjčit si od největšího z klasiků název Komedie plná omylů, 
ale k tomu se ještě dostaneme. 

Kristýna Matějková 



Začalo se zdárně a ve velkém. Třicet šest seniorských a deset juniorských jezdců zahájili 
rodeový den Cattle penningem. Jak angličtiny znalým název napovídá, jedná se 
o dobytkářskou disciplínu, při které jezdec musí od stáda oddělit vybrané tele a zahnat 
ho do menší ohrádky na opačné straně corralu. Přitom si ale musí ohlídat, 
aby na nedobytčí polovinu nepřešly víc jak čtyři telata. Uhlídat něco málo přes dvacet 
telat nemusí vypadat jako těžká práce, jenže kdyby šlo jen o to udržet je na jednom 
místě. Když ale k tomu ještě máte vypíchnout jedno tele od ostatních, která se buď 
zarputile drží pohromadě nebo se během chvilenky rozprchnou do všech stran, a jste 
na to sám jen se svým koněm, těžká práce je ještě mírné označení. A co teprve když se 
vám podaří oddělit správné tele, ale to si s sebou vezme kamaráda, nejspíš aby se v té 
malé ohrádce necítilo tak samo. Do malého corralu zavřít jedno (a hlavně to správné) 
tele se ale podařilo necelé polovině seniorů, takže výsledková listina této disciplíny byla 
pěkně dlouhá. Na třetí místo se probojoval Jakub Růžička díky času 0:32.77. Jen o jednu 
sekundu a čtyřicet setin přetáhl půlminutu Miroslav Kraus a získal tak druhé místo. 
A o téměř celých jedenáct vteřin byla rychlejší Kristýna Matějková, její úžasný čas 
0:20.62 jí vynesl první místo v této disciplíně. Na špatně ohlídaná telata běhající 
na nedobytčí stranu v Cattle penningu trpěli nejvíce junioři a tak utrpěla i výsledková 
listina, která byla druhá nejkratší možná, tedy jen s jediným obsazeným místem. Alespoň 
že s tím nejlepším. Navíc se při juniorských jízdách objevilo první zdržení, když jedno 
tele proklouzlo brankou pro jezdce, aby se trochu proběhlo po louce. Chlapci z bullteamu 
s pomocí několika jezdců ho ale rychle zpacifikovali a zahnali zpátky ke stádu v corralu. 
Mohlo se pokračovat, jen aby nakonec jediná jezdkyně dokázala vytřídit tele a správně 
ho zavřít do malého corralu. A to ještě měla takový čas, že mezi seniory by ji vynesl 
na druhé místo. Touto jezdkyní byla Tereza Gondášová, s časem 0:25.04 se stala 
jedinou juniorskou vítězkou Cattle penningu. 
Po krátké přestávce následovalo oficiální zahájení. Všichni jezdci přijeli do corralu 
za tradičního doprovodu hudby, při které jezdili kovbojové už před více než padesáti lety 
ve westernu Velká země. S českou vlajkou přijel Jerri De Camargo, úřadující mistr 
České republiky v rodeu. Divákům se pak představili všichni jezdci a hned se 
pokračovalo s další dobytkářskou disciplínou. Tou byl California ranch roping. Tato 
disciplína se jede dvoukolově, aby se mohly vystřídat role jezdců, kdy jeden odežene 
tele od stáda a druhý má zalasovat tele jako první. Časy z obou kol se pak sčítají. A tady 
vznikl první větší zmatek. Jezdci si mají své role v prvním kole domluvit předem, při 
začátku disciplíny ale bylo vyhlášeno, že nižší číslo bude lasovat jako první a dvojice 
rychle zjišťovaly, kdo že má to nižší číslo, aby počkal, a kdo vyšší, aby vjel do stáda. Byl 
podán protest a prvních osm dvojic, které byly takhle znevýhodněny, tak nakonec jely 
znovu. Zklamání a nejspíš i horší pocity si kvůli tomu odnesl tým Romana Mráze 
a Renata Santany, kteří při prvním pokusu zalasovali tele pod patnáct vteřin. Nebýt 
protestu, který tento jejich úspěch anuloval, stačilo by jim to na druhé místo. Opakování 
jízdy nakonec pomohlo jen jediné dvojici tvořené Katkou Šoltysovou a Michalem 
Tesařem, kteří při tomto náhradním pokusu dokázali spojenými silami zalasovat tele 
za padesát šest vteřin a šedesát jedna setin a získali třetí místo. Druhé a první místo 
obsadily dvojice, kterým stačily dva původní pokusy. Když počítáme i čas Mráze a 
Santany, tak Kristýna Matějková a Patrik Urban uhnali své tele v druhém nejrychlejším 
čase, jen za dvacet osm vteřin a padesát devět setin. V druhém kole se jim už 
ale nevedlo a museli se spokojit s druhým místem. Dvojice na prvním místě sice nebyla 
nejrychlejší, byla však nejúspěšnější. V prvním kole 0:36.87, v druhém trochu 
pomalejších, ale hezky kulatých 0:40.40, v součtu tedy 1:17.27. Takový byl čas Adély 
Nováčkové a Honzy Veselého, vítězů disciplíny California ranch roping. 
Pro změnu dynamiky následovala rychlostní disciplína, Barrel race. Jen tak pro zábavu 
zkuste si představit, co můžete stihnout za osmnáct vteřin. Asi toho není moc, spíš jen 
takové drobnosti, nic podstatného. A teď si představte, že osmnáct vteřin bohatě stačí, 



aby někdo obsadil jednu z předních příček v této disciplíně. Vlastně tentokrát to dokonce 
stačilo na první tři příčky v juniorské i seniorské kategorii. Do osmnácti vteřin projet 
křížem krážem celý corral a ještě kolem dokola obkroužit každý ze třech barelů, to už 
chce pořádnou rychlost. A kdo byli ti rychlíci? Mezi juniory na třetím místě to byla Sára 
Křesinová s Colledarem z ranče Radotín, čas 0:17.91. Druhé místo získala Jana Lisická 
mladší na Silver Luckym ze Suzie ranče Mladíkov a stačil jí na to čas 0:17.56. Jen 
o devět setin rychlejší než Jana byla Tereza Gondášová na Ultimate Dream a odnesla si 
první místo. A pro zajímavost na čtvrtém místě byla znovu Tereza, tentokrát na Vilce, 
a na pátém místě opět Jana, ale s Ginger Sonny Bonanzou. Jen aby si děvčata 
nepořídila ještě další koně, to už by pro jiné nezbylo místo. O jedinou setinu pomalejší 
než Tereza (tedy 0:14.48) byla Šárka Brymová na My Sweet Lady z ranče Černošice 
a obsadila tak třetí místo mezi seniory. Druhé místo získal čas 0:17.30 a ten patřil 
Kristýně Matějkové na svém koni Try My Best Dunnit z ranče Orlí Hnízdo. Rychlostní 
disciplíny jsou účastí opanovány především ženami, mužskou pověst zde ale zachraňuje 
Miroslav Fencl se svým ořem Benny Boy, první místo si vysloužili časem 0:17.23. 
Rychlostní disciplínu střídá dobytkářská a tentokrát byl vybrán Team sorting. Deset 
číslovaných a dvě nečíslovaná telata čekala na týmy trojic, které si pocvičily nejen 
oddělování telat od stáda, ale i základy počtů. I když to jsou spíš prazáklady, stačí vědět, 
jak jdou čísla za sebou a podle nich zahánět telata na nedobytčí stranu. A taky se 
ukázalo, že matematika není slabou stránků jezdců, zato znalost pravidel ano. Zavření je 
totiž možné uznat jen tehdy, když jsou všichni jezdci na nedobytčí straně a žádná část 
jezdce ani koně nepřesahuje do dobytčí části. Dychtivost jezdců mít co nejrychlejší čas si 
vybrala daň v podobě diskvalifikace u čtyř týmů. Jiní doplatili na telata, kterým se jako 
v první disciplíně nechtělo na nedobytčí stranu samotným a proto si brala kamarády 
s sebou. A telatům je jedno, jaké číslo mají zrovna na sobě. Při této disciplíně také došlo 
k dalšímu přerušení ze strany týmu Lenky Roučové, Kateřiny Šoltysové a Michala 
Tesaře a to pro zdraví telátek. Chvíli před koncem jejich limitu si jejich nadháněné tele 
totiž začalo klekat na zem, což mohlo být způsobeno únavou nebo i zraněním. A tak 
aby nedošlo k případnému zhoršení, byl Team sorting přerušen, aby se rozhodčí mohli 
poradit, jak vyřešit tuto situaci, a mezitím se odjel Pole bending. Ale abychom vás 
nenapínali, bylo rozhodnuto, že předchozí stádečko vymění za čerstvější kusy a trojice 
Lenky, Katky a Michala dostala nový pokus. A ten se jim pořádně vyplatil, protože 
dokázali vytřídit celých šest kusů. Hned po nich také stejný počet kusů zvládla trojice 
tvořená Janou Kolářovou, Markétu Kučerovou a Jakubem Růžičkou. A ještě s původní 
várkou telat se povedlo šest kusů i Jerrimu De Camargovi, Milanu Hemžalovi a Anežce 
Turkové. Při této disciplíně záleží především na počtu vytříděných kusů, když ale 
nastane rovnost, rozhoduje čas a s ním se to mělo následovně. Jana, Markéta a Jakub 
měli svých šest telátek zahnaných na nedobytčí straně za jednu minutu padesát jedna 
vteřin a sedmnáct setin a to jim vyneslo třetí místo. Jerri, Milan a Anežka potřebovali jen 
o necelých dvanáct vteřin méně (1:39.68), aby si odnesli druhé místo. A první místo si při 
druhém pokusu vybojovali Lenka, Katka a Michal díky času 1:24.70. Junioři v této 
disciplíně postavili čtyři trojice a to ještě Tereza Gondášová a Aneta Novotná jely 
dvakrát. Poprvé s Eliškou Roučovou a podruhé se Sárou Křesinovou. A asi nebude 
náhoda, že zrovna tyto dva týmy byly jediné úspěšné. To ukázalo, že umět si dobře 
vybrat své spolujezdce může být rozhodující. Zbylým dvěma trojicím zaběhlo 
na nedobytčí stranu i neočíslované tele a to je rovnou diskvalifikace. I mezi juniory 
panovala rovnost třech vytříděných kusů, takže tady také rozhodoval čas. Eliška 
s Terezou a Anetou zavřely v čase 1:25.71 a tento krásný čas jim stačil na druhé místo. 
Tereza, Aneta a Sára ale vytřídily své tři kusy v čase 1:17.82 a tyto tři dámy se staly 
juniorskými vítězkami Team sortingu. 
Druhou, a pro tento den poslední, rychlostní disciplínou byl již zmíněný slalom mezi 
tyčemi, který se jel v přestávce mezi Team sortingem. Stejně jako Barrel race se jezdí 



dvoukolově, ale časy se nesčítají, počítá se jen ten lepší. Nejlepší časy se tady jen 
zlehka přibližují hranici dvaceti vteřin, takže by se mohlo zdát, že tahle disciplína je 
pomalejší, ale je podstatný rozdíl, jestli máte objet tři barely nebo prokličkovat mezi šesti 
tyčemi tam i zpátky a ještě přejet celý corral do cíle. A ještě k tomu ty tyče. Je vidět, 
že léto končí a blíží se podzim, protože tyče padaly jak zralé hrušky. A přičtených pět 
trestných sekund za každou spadlou tyč už je znát. Dalo se to ale zvládnout i bez 
shazování, jak nám předvedli vítězové. Nejtěsnější to mezi juniory měla Aneta Novotná 
se Šeborem na čtvrtém místě a Jana Lisická mladší se Silver Luckym na třetím, rozdíl 
byl v jedné jediné setině. Aneta měla nejlepší čas 0:26.74, u Jany jen byla na konci 
trojka. V barelovém dostihu třetí Sára Křesinová se s Colledarem v Pole bendingu 
prokličkovala až na druhé místo, stačil jim na to čas 0:25.30. A o celých dvacet šest setin 
sekundy byla rychlejší Tereza Gondášová, pro první místo si ale s časem 0:25.04 oproti 
Barrel race zajela na Vilce. Po juniorech se mezi tyče ještě pustili senioři. Katka 
Šoltysová na Šeborovi zajela čas 0:24.78 a získala tak třetí místo. Druhé místo si 
odnesla Kristýna Matějková na Try My Best Dunnitovi díky času 0:24.45. A ze všech 
nejrychlejší byl opět Mirek Fencl na Benny Boyovi, jejich čas 0:23.93 jim vynesl první 
místo ve slalomu mezi tyčemi. 
Den završil Steer wrestling neboli klácení telete. Letošní malenická telata se ukázala 
jako extrémně běhavá a navíc zatáčela v malých kroužcích, při kterých jezdec nemá moc 
šanci dostat se jim k boku a skočit. A to ještě u prvního jezdce došlo k vypuštění telete 
dřív, než byli rozhodčí na svých místech, takže Mirek Kraus si musel svou jízdu 
zopakovat. Ještě že to byla poslední disciplína, jinak by těch průtahů a odkladů 
a opakování mohlo být ještě mnohem víc. Nakonec jsme mohli vidět jen jediný skok, 
majiteli pořádajícího ranče Romana Mráze možná pomohla domácí půda a v prvním kole 
skočil. S teletem zápasil hodně dlouho, pak si ale tele lehlo jen na nohy, uznat se ale dá 
jen položení na bok, takže Roman skončil bez zářezu. A to se ještě teleti takové 
zacházení znelíbilo a pustilo se do něj. Naštěstí Roman stačil vylézt na ohradu a nikomu 
se nic nestalo. Po Romanově urputném, ale neúspěšném boji jsme pak už jen mohli 
sledovat, jak telata prohání jezdce po celém corralu. Steer wrestling na rodeu 
v Malenicích tentokrát na plné čáře vyhrála telata. 

 

A to byl konec disciplín. Ještě jsme se dozvěděli, kdo za celý den posbíral nejvíce bodů 
a stal se All Around Championem. Jemnější pohlaví ukázalo, že rodeo není doménou jen 
drsných kovbojů, protože za juniory se šampiónkou stala Tereza Gondášová, která střídá 
dvě klisny, Vilku a Ultimate Dream. A titul seniorské šampiónky celého dnešního rodea si 
odnesla Kristýna Matějková, která jezdí na Try My Best Dunnitovi a svou těžce 
vybojovanou trofej si odvezla na ranč Orlí Hnízdo. Tak gratulujeme a už se těšíme, co 
nám dámy kovbojky a samozřejmě i pánové kovbojové předvedou příště. 
 


