
 

 

Tisková informace, Lysá nad Labem – 17. 3. 2017 

POUTAVÝ VEČERNÍ PROGRAM JEZDECKÉHO FESTIVALU 2017 

Asi nejpoutavější částí Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem je mezi laickou veřejností sobotní 

večerní show program. Na 25. března si od 18.30 hodin organizátoři přichystali opět několik zajímavých 

jezdeckých vystoupení… 

Předvečer finálového dne je tradičně během Jezdeckého festivalu věnován odvětvím, pro která standardně není prostor v rámci 

oficiálních sportovních soutěží. Doplněn je pak o další netradiční jezdecká vystoupení. „Již tradičně sobotní večerní program 

zahájíme v půl sedmé skokovou soutěží Mini-maxi, která vyžaduje po účastnících sílu a zručnost. Koná se podle zvláštních pravidel 

na kombinacích překážek, kdy jedna je hodně nízká, ovšem druhá je pro změnu velmi vysoká,“ přibližuje ředitel Jezdeckého 

festivalu v Lysé nad Labem Josef Malinovský. „V této soutěži jsou postaveny tři dvojskoky, přičemž první skok u všech dvojskoků 

tvoří dvojbradlí s přední výškou 60 centimetrů a zadní výškou 70 centimetrů. Druhý skok u všech dvojskoků tvoří zpravidla další 

dvojbradlí, či jiný typ překážek, jejichž počáteční výšky jsou 110, 120 a 130 centimetrů. Všichni soutěžící, kteří projdou základní 

parkur bez trestných bodů, postupují do rozeskakování. To může mít až čtyři kola. Po každém z nich se zadní skok zbylé 

dvojkombinace zvedá, a tak se může dojít až na velmi atraktivní výšku přesahující třeba i 160 centimetrů,“ dodává Josef 

Malinovský. 

Na Mini-maxi plynule naváže štafetové klání Jump and Drive. Na startovní čáru se postaví týmy tvořené parkurovou dvojicí a 

spřežením. Každého ze dvou členů družstva čeká podobná dráha, na níž parkurový jezdec bude muset překonat se svým koněm tři 

překážky, zatímco vozataj bude muset se spřežením projet třemi brankami. Zvítězí samozřejmě ten, kdo bude mít nejnižší dosažený 

součet časů, přičemž každá případná chyba znamená 4 trestné sekundy.  

Po této úvodní části večerního programu bude následovat série krátkých jezdeckých vystoupení. To první je orientováno více na 

mladší diváky, jelikož se představí mini koně s jejich vodiči z PRZECHWOZD skokového centra minikoní. Velmi elegantní záležitostí 

bývá účinkování spolku Dámy v sedle, jež jezdí na koních v bočních sedlech a neodmyslitelně k nim patří i nádherné kostýmy. 

Odbornou veřejnost jistě potěší přehlídka plemenných hřebců Zemského hřebčince Písek. Velmi netradiční podívanou nabídne 

čtverylka koní Kinských, kterou si připravili žáci jezdecké školy Equus Kinský v Hradištku u Sadské. Nebude chybět ani zástupce 

drezury. Volná sestava na hudbu bude mít tentokrát jedno velké kouzlo, které si zatím pořadatelé nechávají jako překvapení. Velký 

úspěch každoročně v Lysé nad Labem sklízí voltižní vystoupení. Po odpoledních soutěžích se i tentokrát diváci mohou těšit ne jednu 

večerní exhibici v této disciplíně, při níž jezdci předvádějí gymnastické cviky na cválajícím koni. Závěr show bude plný vzrušení a 

adrenalinu. Nejprve totiž ukážou své umění zástupci oddílu jízdní policie České republiky. Policisté budou se svými koňmi zdolávat 

různé překážky a nástrahy, včetně ohnivých efektů. Na úplný konec diváky rozžhaví rychlá kola vozatajů, což bude ta nejlepší 

pozvánka na nedělní soutěže spřežení, které pětidenní Jezdecký festival na výstavišti v Lysé nad Labem definitivně uzavřou. 

Předprodej vstupenek na sobotní show program bude probíhat od zahájení Jezdeckého festivalu ve středu 22. března 2017, a to na 

pokladně u vchodu do výstavní haly „C“ výstaviště v Lysé nad Labem z Čapkovy ulice. Podobným způsobem je možné zakoupit v 

předstihu místenky na vyhrazenou západní tribunu. Jejich prodej bude probíhat na informačním stánku přímo v hale „C“ u vstupu 

na zmíněné tribuny. Místenky je možné si do pondělí 20. března 12.00 hodin zarezervovat prostřednictvím e-mailu. Držitelé 

potvrzení o rezervaci místenek budou moci využít před sobotní show vyhrazené pokladny a budou tak rychleji odbaveni, aby si včas 

mohli vyzvednout objednané místenky. Podrobnosti o Jezdeckém festivalu najdete na internetových stránkách 

www.jezdeckyfestival.cz. Na adrese www.jezdeckypohar.cz se navíc můžete přihlásit k odběru novinek prostřednictvím e-mailu o 

všech závodech seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF (vč. Jezdeckého festivalu). 
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