
 

 

Tisková informace: Trojanovice, Lysá nad Labem – 26. 11. 2015 

ZIMNÍ POHÁR A JEZDECKÝ FESTIVAL OPĚT NA ČT SPORT  

Koně a jezdecký sport bude již třetím rokem možné pravidelně sledovat na televizních 

obrazovkách i v zimním období. Stane se tak díky pořadatelům Jezdeckého festivalu v Lysé 

nad Labem a seriálu Zimní Jezdecký pohár ve skocích a spřežení… 

 

Společnost Equinet s.r.o. v těchto dnech završila jednání s Českou televizí ohledně televizního vysílání seriálu 
Zimní Jezdecký pohár, který zahájí 16. ledna v Trojanovicích a vyvrcholí o dva měsíce později – konkrétně 16. až 
20. března 2016 na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci Jezdeckého festivalu spojujícího všechna jezdecká 
odvětví pod jednu střechu. „Všechna seriálová kola se dostanou na obrazovky České televize již podruhé. V roce 
2014 se nám podařilo prosadit takto zatím jen pětidenní festival, ale v sezoně 2015 televizní kamery již 
nechyběly ani při všech kvalifikacích, což byl pro nás obrovský úspěch, přestože šlo jen o 10minutové reportáže. 
– V třetí sezoně jsme opět dosáhli pozitivního vývoje a z každého předkola bude odvysílaný 15minutový 
sestřih,“ uvedl jednatel společnosti Equinet s.r.o. Josef Malinovský.  

 

Z velkého Jezdeckého festivalu bude realizován hodinový zkrácený záznam všeho podstatného. Během pěti dnů 
konání akce ovšem bude možné sledovat veškeré dění živě nejen přímo z ochozů výstavní haly „C“ výstaviště v 
Lysé nad Labem, ale také prostřednictvím on-line přenosu přes internetové vysílání České televize. Záznam 
streamu bude posléze dostupný na stejném místě, a tak příznivcům jezdeckého sportu, kteří se do Lysé 
nedostanou osobně, nic neunikne.  

 

„Jsme moc rádi, že můžeme opět přispět celou zimní sérií k popularizaci tohoto krásného sportu i v období, kdy 
většina českých kolbišť zeje prázdnotou. Halové jezdecké akce díky rozšiřování tréninkových možností během 
zimy jsou stále populárnější, a tak pevně věříme, že soutěže Zimního Jezdeckého poháru a Jezdeckého festivalu 
nabídnou atraktivní sportovní podívanou,“ dodal Josef Malinovský.  

 

Zimní Jezdecký pohár spřežení zahájí 16. ledna v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm, pokračovat budou 
30. ledna v Hradištku u Sadské, dále 13. února ve Slatiňanech u Chrudimi a 27. února v areálu VFU Brno. Finále 
proběhne v neděli 20. března při Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem. Skoková série proběhne přesně v 
mezičasech vozatajských závodů od 6. února, kdy odstartuje v Mladči – Nových Zámcích u Litovle. V 14denních 
cyklech jsou poté naplánovaná na 20. února a 5. března dvě kola v Hradištku u Sadské a finále se uskuteční v 
pátek 18. března opět na výstavišti v Lysé nad Labem. Další podrobnosti najdete na www.jezdeckypohar.cz a 
www.jezdeckyfestival.cz.  

 

Kontakt: Josef Malinovský (PR manager zimního Jezdeckého poháru), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 


