
 

 

Tisková informace č. 01, Lysá nad Labem – 28. 11. 2017 

PÁTÝ FESTIVAL SPOJÍ V PĚTI DNECH PĚT DISCIPLÍN 

Již popáté se během jarního veletrhu Zemědělec v Lysé nad Labem odehraje od 21. do 25. 
března 2018 mimořádná sportovní událost, kterou je Jezdecký festival. Ten v 5 dnech 
propojí 5 klasických disciplín a nabídne rovněž tradiční večerní show… 

„Pro letošní rok plánujeme v harmonogramu soutěží jen nepatrné změny, model zavedený v roce 2015 se nám 
osvědčil i během minulého ročníku,“ říká o plánovaném průběhu festivalu jeho ředitel Josef Malinovský.  

Pětidenní akce bude probíhat v hale C výstaviště v Lysé nad Labem. Závodit se začne ve středu 21. března a program 
prvního dne stejně jako další dvou následujících dnů bude věnovaný parkurovému skákání. Na své si přijdou jezdci 
všech věkových skupin velkých koních i děti na ponících. Pony soutěže budou nově zařazeny nejen ve středu, ale také 
ve čtvrtek. 

Návštěvníci se mohou těšit opět na skokové derby, které kombinuje klasické parkurové překážky s překážkami, jež 
simulují terénní skoky – jak je známe z jezdecké všestrannosti. „Derby je fenomén, který nemůže v našem rozpisu 
chybět. Každoročně přitáhne řadu jezdců, a to nejen specialistů na všestrannost. V minulých letech si v Lysé nad 
Labem mnoho z účastníků zkusilo takovou soutěž poprvé v kariéře. Napínavá podívaná se těší i velkému diváckému 
zájmu,“ vysvětluje Josef Malinovský. 

První víkendový den bude patřit drezuře a voltiži, neděle pak bude vyhrazená pouze vozatajským soutěžím, které 
stejně jako derby dokážou díky adrenalinu zvednout diváky ze sedaček.  

Jezdecký festival je výjimečnou událostí, žádné jiné závody ve sportovním kalendáři České jezdecké federace 
nespojují tolik jezdeckých odvětví. Navíc pro parkurové jezdce i vozataje je festival, stejně jako každý rok, vrcholem 
seriálu Zimního Jezdeckého poháru, jehož základní kola budou probíhat od ledna do března v několika halách napříč 
Českou republikou. Právě v Lysé nad Labem se v jeho závěru odehrají dvojnásobně bodované finálové soutěže, které 
rozhodnou o celkovém vítězi. 

Pozornost je třeba věnovat i nesoutěžní části festivalu, kterou je show plánovaná tradičně na sobotní večer. Ta 
nabídne řadu zajímavých vystoupení a ukázek od klasických sportovních disciplín přes využití koní v dalších odvětvích. 
„Na show se pokaždé zaplnily tribuny do posledního místa, což nás velmi těší. Stejně jako v minulosti i při pátém 
ročníků se bude konat v sobotu večer a věřím, že si opět mezi mnoha vystoupeními najde své každý divák, od 
nejmenších návštěvníků až po jejich rodiče nebo prarodiče,“ dodává k programu Jezdeckého festivalu Josef 
Malinovský. 

Nedílnou součástí Jezdeckého festivalu je i prodejní část Jaro s koňmi, kde desítky vystavovatelů nabízí kompletní 
sortiment jezdeckých potřeb a vybavení pro koně. Veškeré podrobnosti najdete na internetových stránkách 
www.jezdeckyfestival.cz.  

 

Kontakt: Josef Malinovský (ředitel Jezdeckého festivalu), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 


