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DARUJTE VSTUPENKU NA JEZDECKÝ FESTIVAL 2019 

Čtyři měsíce před začátkem Jezdeckého festivalu v Královicích u Slaného pořadatelé této 
akce, která sdružuje hned několik disciplín spojených s koňmi, spustili předprodej 
vstupenek. Pokud si je koupíte předem přes internet, zaplatíte jen polovinu! 

Vstupenka pro jednu osobu na jeden den stojí v předprodeji pouze 50 Kč, ale přímo u vstupu do areálu byste za 

ní zaplatili dvojnásobek. Třídenní vstupenka pak v předstihu stojí 100 korun, zatímco na místě o stovku víc.  

„Jelikož je tato akce atraktivní podívanou pro rodiny s dětmi, přichystali jsme pro ně speciální rodinné vstupné. 

Za jednodenní vstup pro dva dospělé s dvěma dětmi zaplatí zájemci v rámci předplatného jen 100 korun, což 

znamená, že děti do 15 let mají vstup ZDARMA. V případě, že nebude možné prokázat věk dětí, pak je 

rozhodující výška do 150 centimetrů,“ uvedl hlavní organizátor akce Josef Malinovský z Jezdeckého klubu 

Jezdci.cz. „Děti a držitelé průkazů ZTP či ZTP/P mají při koupi vstupenek na místě slevu 50 %,“ dodal.  

Důvodem, proč byl spuštěn předprodej vstupenek s poměrně velkým předstihem, jsou blížící se vánoční svátky. 

„Chceme dát možnost lidem především z jezdecké komunity, ale i dalším milovníkům koní, aby mohli svým 

blízkým darovat vstupenku pod stromeček. Takový dárek není drahý, ale jistě také udělá radost. Navíc 

obdarovat takto lze i ty, kteří příliš často na jezdecké akce nechodí a při Jezdeckém festivalu se mohou blíže 

seznámit současně hned se čtyřmi disciplínami pod hlavičkou České jezdecké federace. 

Jezdecký festival od pátku 22. do neděle 24. března nabídne celkem 27 soutěží v disciplínách skoky, drezura, 

spřežení a voltiž. V pátek jsou na programu parkurové soutěže, které vyvrcholí podvečerní Velkou cenou a 

následujícím show programem, který mj. zahrnuje tzv. skákání Mini-Maxi nebo štafetové klání Jump and Drive. 

V sobotu vyvrcholí v Královicích u Slaného seriál závodů ve skocích a spřežení pod názvem Zimní jezdecký 

pohár. Od začátku února proběhne celkem osm kvalifikací, z nichž postoupí do finále 20 nejlepších účastníků v 

každé ze tří parkurových a tří vozatajských kategorií. Neděle bude v Královickém dvoře vyhrazena nejprve voltiži 

a poté drezuře. V obou případech se jedná o tzv. estetické disciplíny, kdy jezdci na koních předvedou volné 

sestavy na hudbu.  

Veškeré podrobnosti najdete na adrese www.jezdeckyfestival.cz, kde je také odkaz na on-line předprodej 

vstupenek prostřednictvím prodejní sítě GoOut. 

 

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

http://www.jezdeckyfestival.cz/

