Koně na Žofíně v rytmu brazilské samby
Praha, 9. 2. 2016 Šťastná třináctka čeká galavečer Koně na Žofíně v sobotu 5. 3. 2016. A není náhoda,
že se v olympijském roce odehraje v rytmu brazilské samby. Jezdecké disciplíny skoky a drezura,
jejichž nejlepší jezdci a koně roku 2015 budou na Žofíně vyhlášeni, totiž patří k olympijským sportům,
dva jezdci navíc usilují o kvalifikaci na olympijské, resp. paralympijské soutěže. Ať však jejich snažení
dopadne jakkoliv, Žofín bude první březnovou sobotu takovým malým výletem do Ria včetně
minikurzu samby.
„Žofínský galavečer je každoročně vrcholem společenské části sezony milovníků koní. Letos si
přijedou pro svůj titul ,Kůň roku 2015‘ minimálně tři čtyřnozí laureáti, což bude takový náš rekord.
Přičteme-li k tomu dva starokladrubské bělouše z Národního hřebčína a dva starokladrubské vraníky
Městské policie, určitě stojí za to navštívit minimálně dekorování koní od 19 hodin. Pro diváky jsou
připravena také další překvapení,“ zve šéfredaktorka pořádajícího časopisu Zdena Motyginová.
Galavečer se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky a začíná v 18 hodin. Poprvé má
též „předskokany“ – od 15:30 hodin vyhlašuje v Rytířském sále nejlepší jezdce město Praha a od 17
hodin v Malém sále zase jezdecká disciplína endurance neboli vytrvalost.
Celorepublikové shromáždění jezdců, trenérů, vlastníků areálů či majitelů, chovatelů a milovníků koní
a jejich rodin se neponese jen na vlně zábavy, ale také solidarity. Výtěžkem tomboly zaštítěné
Veronikou Žilkovou podpoří pořadatel, jímž je časopis Jezdectví, postižené jezdce startující na
paradrezurním mistrovství republiky.

XIII. ročník galavečera Koně na Žofíně 5. března 2016
18 hodin žebříček Pavo Pohár Jezdectví skoky, drezura, všestrannost – Velký sál
19 hodin vyhlášení ankety Kůň roku 2015 před palácem
20 hodin vyhlášení ankety Jezdec roku 2015 – Velký sál
Další informace o programu na www.jezdectvi.cz, případně na e-mailové adrese
galavecer@jezdectvi.cz
Kontakt pro novináře:
Zdena Motyginová, časopis Jezdectví, redakce@jezdectvi.cz; 728 15 77 11
Foto autora Michaela Motygina k volnému použití: Veronika Žilková dekoruje Luboše Kuzďase,
chovatele nejlepšího mladého koně roku 2014 Lord d´Ora. Protože hřebec působí jen v zahraničí,
zastoupila ho při dekorování matka Danora.

