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KONĚ NA ŽOFÍNĚ 2018

Neuvěřitelný patnáctý ročník čeká galavečer
časopisu Jezdectví v sobotu 10. března 2018.
A takové jubileum si zaslouží něco extra! Proto se
naše redakce rozhodla uspořádat tuto oslavu zcela
nově a zavést novou tradici – tzv. Ceny časopisu
Jezdectví, o nichž budete rozhodovat vy, naši čtenáři…

KONĚ
na Žofíně

VYHLAŠOVANÉ
KATEGORIE:
NUTRIHORSE KŮŇ ROKU 2017
PODKOVY HORÁK
PODKOVÁŘ ROKU 2017
VETERINÁŘ ROKU 2017
OŠETŘOVATEL ROKU 2017
JEZDECKÝ KLUB ROKU 2017
AMATÉRSKÝ JEZDEC ROKU 2017
(JEZDEC OD 21 LET)
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NOVINKOU
CENY ČASOPISU JEZDECTVÍ
Žofín zcela netradičně
V zahraničí, kde jsme se inspirovali, je
to zcela běžné. Co? Udělování prestižních
cen, o jejichž nositelích nerozhoduje jakýsi
funkcionář, ale sama jezdecká veřejnost,
v našem případě čtenáři našeho časopisu.
Takže nominace do jednotlivých kategorií
provádí sami čtenáři. Z nich potom redakce,
často ve spolupráci s partnerem takové ceny,
provede užší výběr, v našem případě se do
něj dostane 5 kandidátů. A pro uvedené na
tomto „shortlistu“ pak čtenáři hlasují. Vyhlášení vítězů těch nejobsazenějších kategorií
proběhne během galavečera na Žofíně. Kategorie Cen časopisu Jezdectví stejně jako

sám časopis jdou napříč disciplínami i zaměřením, věkem nebo pohlavím. Talentem roku
2017 se může stát třeba voltižní cvičenka
a Ošetřovatelem roku 2017 třeba ošetřovatel vítěze Velké pardubické… Takový „Klub
roku 2017“ nemusí být ani členem České
jezdecké federace a přitom může dobře fungovat a přivádět ke koním další milovníky.
Nebo „Kůň roku 2017“ vůbec nemusí vynikat svými skokovými či dostihovými schopnostmi, ale může ovládat cirkusové kousky
nebo být zasloužilou klisnou či plemeníkem!
A nesmíme zapomenout na všechny, kdo se
starají o blaho našich koní, jako jsou veterináři, podkováři nebo ošetřovatelé. Také oni
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si zaslouží naše uznání! Máte kolem sebe
zajímavé lidi nebo koně? Pak je navrhněte!
Ovšem nezapomeňte uvést důvod a pár informací o navrhovaném, ať můžeme kvalifikovaně sestavit užší nominaci. Dvě ceny by
ráda předala naše redakce – za dlouholetý
přínos a externímu spolupracovníkovi za
jeho práci. Uvidíme však, zda se nám podaří
vybrané ženy na Žofín dostat.

Žofín zcela tradičně
Ovšem samozřejmě „zbyly“ i ceny, které
se budou na Žofíně udělovat stejně jako
každý rok. Hlavně jde o Pavo Pohár Jezdectví, nejstarší sportovní žebříček. Tři nejlepší

z každé disciplíny (skoky, drezura, všestrannost)
i z každé kategorie ve skocích (děti, junioři,
mladí jezdci) vystoupí na podium. A pak je zde
vyhlašování těch nejlepších v disciplíně skoky
ústy skokové komise České jezdecké federace.
Vyhlašovat se budou první tři Stylšampionátu
dětí a juniorů na velkých koních 2017 (kat. A a B),
Jezdci roku 2017 (kat. senioři, děti, junioři, mladí
jezdci), Akce roku 2017 a Trenér roku 2017,
venku od 19 hodin pak Skokový kůň roku 2017.
Jako vloni se bude v Rytířském sále v odpoledních hodinách konat galavečer pražské oblasti.

Třešinka na dortu – ó ženy, ženy!
Dámy, jste srdečně zvány! Galavečer se totiž
odehraje dva dny po světovém svátku žen,
a proto bude celý večer mířen na ženy – vždyť
kolem koní jich je stejně většina! Pánové, přijďte
i se svými drahými polovičkami, přítelkyněmi
nebo dcerami a uvidíte, že si celý večer užijí a vy
s nimi! Předprodej vstupenek sice ještě nezačal,
ale kdo chce, může si u nás objednat dárkový
poukaz na vstupenky pod stromeček, a to nejenom rodiče pro děti, ale hlavně pod stromečkem bezradní pánové pro vaše skvělé dámy…

TALENT ROKU 2017
(JEZDEC DO 21 LET)

TRENÉR ROKU 2017
CHOVATEL ROKU 2017
MALÝ KŮŇ ROKU 2017

(DO 156 CM KOHOUTKOVÉ VÝŠKY)
NOMINACE:
Čtenáři zasílají kandidáty
spolu s krátkým odůvodněním nominace
a pár informacemi
o nominovaném na adresu
galavecer@jezdectvi.cz
do 31. 12. 2017
VYBRANÁ PĚTKA (SHORTLIST):
uveřejnění 8. 1. 2018
HLASOVÁNÍ:
od 8. 1. 2018 do 4. 2. 2018
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
10. 3. Koně na Žofíně 2018
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