Tisková informace, Praha – 25. 1. 2015

SPORTOVCEM ROKU 2014 ČJF SE STALA ZUZANA ZELINKOVÁ
Národní dům na Vinohradech hostil v sobotu 24. ledna galavečer České jezdecké federace
spojený s udílením výročních cen za rok 2014. Cenu pro Sportovce roku 2014 ČJF převzala z
rukou herce Karla Rodena parkurová jezdkyně Zuzana Zelinková.

Slavnostní ceremoniál sledoval zcela zaplněný sál vinohradského Národního domu, před kterým v tu dobu
držela čestnou stráž hlídka městské jízdní policie Praha na dvojici starokladrubských koní. Ceny určené pro
jezdce a koně ve všech jezdeckých disciplínách sdružených pod hlavičkou České jezdecké federace předávala
mj. celá řada známých osobností, které se řadí mezi milovníky koní. Kromě zmiňovaného Karla Rodena dorazili
např. z hereckých hvězd Kateřina Brožová, Jana Janěková, Josefína Rašilovová, kterou doprovázel i její otec Saša
Rašilov, dále hokejová legenda Jiří Kučera nebo herec a moderátor Zdeněk Podhůrský. Programem provázela
Jolana Voldánová společně s tradičním komentátorem jezdeckých závodů Alešem Suchánkem.

Jako první přišli na řadu vítězové výkonnostních žebříčků pony. Po nich si pro ceny přišli jezdci či majitelé koní
roku v reningu a nejlepší vozatajové loňské jezdecké sezony. V dalších disciplínách se zpravidla vyhodnocovali
jezdec roku do 21 let, jezdec roku mezi seniory a kůň roku. Voltiž navíc ocenila skupinu roku, drezura pro
změnu nejlepšího jezdce v paradrezuře.

Právě vítězka paradrezurní ankety Anastasja Vištalová byla i jednou z oceněných v hlavních kategoriích večera.
Odnesla si totiž výroční cenu ČJF pro jezdce navzdory všemu. Cenu za rozvoj jezdectví v České republice získala
někdejší drezurní mistryně a manažerka této disciplíny Helena Žižková. Vycházející hvězdou ČJF roku 2014 se
stala Sofie Najmanová, jež se věnuje parkurovému skákání, stejně jako zmíněná vítězka kategorie Sportovec ČJF
roku 2014 Zuzana Zelinková. „Pro nás to byla třešnička na dortu uplynulé sezony 2014 a doufám, že prolomíme
pověru, že takové ocenění přináší smůlu do další sezony. Snad bude rok 2015 ještě úspěšnější, než ten
předešlý,“ uvedla Zuzana Zelinková. Podrobnosti najdete na www.jezdeckygalavecer.cz.

POZOR – V PŘÍLOZE NÍŽE NAJDETE SEZNAM VŠECH OCENĚNÝCH
Kontakt: Josef Malinovský (zástupce pořadatele Jezdeckého galavečera), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315

SEZNAM OCENĚNÝCH
• PONY:
Vítěz výkonnostního žebříčku pony 2014: skoky (8 - 12 let) – Adéla Bubeníková
Vítěz výkonnostního žebříčku pony 2014: skoky (13 - 16 let) – Sofie Najmanová
Vítěz výkonnostního žebříčku pony 2014: drezura (8 - 12 let) – Sára Vingrálková
Vítěz výkonnostního žebříčku pony 2014: drezura (13 - 16 let) – Denisa Vegrichtová
Vítěz výkonnostního žebříčku pony 2014: všestrannost – Barbora Vaňková

• REINING:
Kůň roku 2014: reining – mládež – Ima Lil Pepto
Kůň roku 2014: reining – amatér – Whizard Black
Kůň roku 2014: reining – junior – SK Whizchic
Kůň roku 2014: reining – senior Sauli Jay Happy

• SPŘEŽENÍ:
Vozataj roku 2014: pony – Michal Kořínek
Vozataj roku 2014: jednospřežní – Pavel Plch
Vozataj roku 2014: dvojspřeží – Ladislav Jirgala
Vozataj roku 2014: čtyřspřeží – Jiří Nesvačil mladší

• VOLTIŽ:
Jezdec roku 2014 do 21 let: voltiž – Marek Hablovič
Jezdec roku 2014: voltiž – Lukáš Klouda
Skupina roku 2014: voltiž – JK Voltiž Albertovec
Kůň roku 2014: voltiž – Aladin – Ondřej Svoboda

• VYTRVALOST:
Jezdec roku 2014 do 21 let: vytrvalost – Táňa Terberová
Jezdec roku 2014: vytrvalost – Petr Jadlovský
Kůň roku 2014: vytrvalost – Morgana 1

• VŠESTRANNOST:
Jezdec roku 2014 do 21 let: všestrannost – Barbora Kamírová
Jezdec roku 2014: všestrannost – Robert Pokorný
Kůň roku 2014: všestrannost – Diráno 1

• DREZURA:
Jezdec roku 2014: paradrezura – Anastasja Vištalová
Jezdec roku 2014 do 21 let: drezura – Barbora Dvorníková
Jezdec roku 2014: drezura – Šárka Charvátová
Kůň roku 2014: drezura – Apropos

• SKOKY:
Jezdec roku 2014 do 21 let: skoky - Anna Kellnerová
Jezdec roku 2014: skoky – Zuzana Zelinková
Kůň roku 2014: skoky – Caleri-II

• VÝROČNÍ CENY ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ZA ROK 2014:
Cena pro jezdce navzdory všemu 2014 – Anastasja Vištalová
Cena za rozvoj jezdectví v ČR 2014 – Helena Žižková
Vycházející hvězda roku 2014 – Sofie Najmanová
Sportovec ČJF roku 2014 – Zuzana Zelinková

