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První letošní rodeo se konalo v Hoslovicích, kterým na termín 16.června byla přidělena 
druhá divize. I přes výměnu názorů na našem diskusním webu, kde jednotlivý členové 
RC napadali tohoto pořadatele rodea, nakonec naštěstí nebránilo nic ve slavnostním 
zahájení rodea. 
Den začínal kvalifikací pro odpolední finále Barrel Race a disciplínou Alley. V Barrel 
Race se povětšinou umístili prvodivizní jezdci. Své místo si však uhájila i Eliška 
Haberlová, která prvním rokem startuje v seniorské třídě. V dobytkářské disciplíně Uličce 
však nikdo neprohnal tele vytýčenou trasou. Dobytek byl rychlý, v kondici a v několika 
případech se postavil jezdci s koněm. 
Po slavnostním nástupu se konal Team Penning, kde zvítězila trojce Radek Holub, Marie 
Uhlířová a Silvie Večeřová, kteří v nejkratším čase zahnali do malého corralu 2 kusy 
telat. Ostatním bodujícím se podařilo zahnat už jen jedno tele. Následovala další 
dobytkářská disciplína, tentokrát Calf Roping – lasování. Bohužel ani v této dvoukolové 
disciplíně nikdo nebodoval a telata si šla odpočinout, jelikož se vše připravovalo 
na juniorské disciplíny Pole Bending a Barrel Race a seniorské finalé barelů. V Pole 
Bending nasbírala nejvíce bodu a zajela v nejkratším čase Helena Kocourková, která 
letošním rokem skončí juniorskou třídu. Paradoxem je, že dva dny po Hoslovickém rodeu 
dosáhne plnoletosti a do konce letošního roku musí jezdit stále za juniory….V rychlostní 
disciplíně Barrel Race však měla přemožitelku v podobě Andree Kohoutkové, která se 
svým koněm Lady Diablo Bar dosáhla nejlepšího času ve své třídě. Ve třídě seniorů 
projel barely v nejkratším čase Mistr republiky 2006 Radek Holub, následovaný Silvií 
Večerovou, která v letoším roce poprvé okusí atmosféru I.divize. Nutno podotknout, že je 
vítězkou loňské II.divize, kde předvedla skvělou práci a stabilní výsledky se svou klisnou 
Aničkou. 
Celý rodeový den tradičně vrcholí královskou disciplínou Steer Wrestling. Ani 
v Hoslovicích tomu nebylo jinak a zde tele skolil jen jeden jezdec – Radek Holub. Tím si 
připočetl do celkového součtu dalších 6 bodů, které mu vynesly titul All Around 
Champion. Radek Holub je však prvodivizním jezdcem a body se mu tudíž 
nezapočítávají. Nejvíce bodů (11) do druhé divize získala nadějná Eliška Haberlová. Ta 
na svých prvních seniorských závodech získala 3.místo v Team Penning a 3.místo 
v Barrel Race. Po prvním II.divizním rodeu tedy vede ve své třídě a není nic jiného, než ji 
popřát další takové úspěchy. 
 


