Nejlepší koně a jezdci míří na Žofín
Praha, 2. 3. 2016 Již v sobotu 5. března se na Žofíně sejdou nejlepší koně a jezdci roku 2015
v olympijských disciplínách skoky a drezura. Pod taktovkou časopisu Jezdectví se tu totiž odehraje již
XIII. ročník galavečera Koně na Žofíně, v rámci něhož se vyhlásí vítězové odborných anket Jezdec a
Kůň roku 2015. Opět se očekává vysoká návštěvnost, neboť jezdecký sport a jezdectví obecně zažívá
v České republice boom a navíc i úspěšné období – v roce 2015 se český parkurový tým dokonce
probojoval mezi nejlepších 10 v Evropě! „Jak píšeme v našem měsíčníku, není se čemu divit –
jezdectví totiž posiluje nejenom tělo, ale i duši a mysl,“ zdůvodňuje Ing. Květa Vtípilová, majitelka
vydavatelství K4K publishing.
Celý večer se ponese v duchu blížící se olympiády a paralympiády. Právě na sport handicapovaných
časopis Jezdectví přispěje výtěžkem soutěže o ceny a právě paradrezura má velkou šanci na účast na
paralympijských hrách v Riu – pravidelná návštěvnice Žofína jezdkyně Anastasja Vištalová totiž splnila
kvalifikaci a České republice byla pro paradrezuru přidělena kvóta!
Dva čeští jezdci se navíc snaží o kvalifikaci na letní olympijské hry v Riu, přičemž právě v sobotu končí
pro jednoho z nich kvalifikační období a během večera se tedy diváci výsledek nejenom že dozví, ale
dokonce se s tímto jezdcem startujícím na prestižních závodech v Kataru také spojí!
Celkem sedm koní budou mít šanci uvidět příchozí v prostoru před Žofínem – v divácky oblíbené části
si přijdou pro své ceny koně roku osobně spolu s jejich jezdci a majiteli. „Všichni milovníci koní jsou
srdečně zváni, vidět nejlepší sportovní koně v republice, k tomu majestátní starokladrubské vraníky a
bělouše v exkluzivním prostředí Slovanského ostrova, to je nezapomenutelný zážitek,“ zve Ing.
Vtípilová.
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.
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 redakce@jezdectvi.cz
Kontakt pro novináře:
Zdena Motyginová, časopis Jezdectví, redakce@jezdectvi.cz; 728 15 77 11
Foto autorky Magdalény Strakové k volnému použití: Paradrezurní jezdkyně Anastasja Vištalová je na
Žofíně pravidelným hostem. Nyní je krůček od paralympiády…

