Sedmička koní na Žofíně
Praha, 7. 3. 2016 Téměř 900 návštěvníků se v sobotu účastnilo XIII. ročníku galavečera Koně na
Žofíně. Největší pozornost samozřejmě poutalo vyhlašování koní, jichž se tentokrát dostavilo na
Slovanský ostrov rekordních sedm – kromě čestné stráže dvou běloušů z Kladrub a dvou vraníků
Městské policie Praha hlavně vítězové odborných anket o Koně roku 2015. Nejdříve si přebral cenu
mladý drezurní kůň roku 2015 Silky Moves s jezdkyní Hanou Vášáryovou, kterou doprovázeli členové
týmu Emília a Magda Vášáryovy, poté nastoupil jeho dospělý kolega James Bond se stylově
oblečenou jezdkyní Terezou Hábovou, která pak také získala titul jezdkyně roku, a následoval
rekordman mezi koňmi, parkurový kůň Cento Lano Arcus. Ten totiž získal tuto cenu potřetí!
Impozantní bělouš současně působí jako plemenný hřebec a již od jeho počátků ho jezdí Ondřej
Zvára: „Už nyní mohu říci, že je to můj životní kůň.“
Nejvíce skloňovaným jménem bylo ten večer jméno reprezentanta Czech Equestrian Teamu a české
skokové jedničky Aleše Opatrného – vyhrál jak Pavo Pohár Jezdectví (už počtrnácté), tak opět i titul
Jezdce roku. Bohužel nemohl být na Žofíně přítomen, neboť se právě účastnil prestižních závodů
v Doha a snažil se zde získat cenné body do postupového olympijského žebříčku, ovšem alespoň ze
záznamu promluvil k divákům: „Moc si ocenění vážím a je mi líto, že nemohu být s vámi na Žofíně.
Chtěl bych poděkovat za podporu nejenom celému týmu, ale také manželce a synovi, kteří mě často
na závody doprovázejí.“ Jezdec figuruje v první stovce světového žebříčku a spolu se svým koněm,
oldenburským valachem Acovaro se v roce 2015 umístil jako 76. dvojice světa, což je vůbec nejlepší
výsledek české dvojice v historii.
Večer ve znamení Brazílie a Ria si však velmi vychutnala paradrezurní jezdkyně Anastasja Vištalová,
která již má kvalifikaci na paralympijské hry splněnou a čeká jen na schválení přidělené kvóty českým
paralympijským výborem: „Pevně doufám, že schválena bude a já si tak splním svůj životní sen,“
prohlásila na podiu, z něhož ji poté snesl komentátor.

XIII. ročník galavečera Koně na Žofíně 5. března 2016, pořadatel časopis Jezdectví, záštita ministr
zemědělství Marian Jurečka
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Mladý drezurní kůň roku 2015 Silky Moves a tým jezdkyně Hany Vášáryové, cenu přebírala také
přítomná Emília Vášáryová.
Potřetí vyhrál Koně roku ve skocích bělouš Cento Lano Arcus, s jezdcem Ondřejem Zvárou a
majitelkou Hanou Rechovou.
Drezurní kůň roku 2015 James Bond s jezdkyní Terezou Hábovou a majitelem Miroslavem Hábou.
Anastasja Vištalová se kvalifikovala na paralympiádu, dekoroval ji Roman Suda, vedoucí české
výpravy Českého paralympijského výboru.
Vítězná dvojice nejstaršího jezdeckého žebříčku v ČR, Pavo Poháru Jezdectví, Francesca KolowratKrakowská (kategorie 14-18 let) a František Stružinský (12-14 let).
Za jezdce roku z Czech Equestrian Teamu Annu Kellnerovou a Aleše Opatrného přebíral ceny účastník
olympijských her ve všestrannosti a týmový kolega Jaroslav Hatla.

