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Vytrvalostní jezdci zhodnotí sezonu 2011 a p ředstaví plány na rok 2012 
 
 
V sobotu 4. února 2012 zaplní hledišt ě divadla Komorní Fidlova čka jezdci a p říznivci 
disciplíny vytrvalost, aby spole čně zhodnotili uplynulou sezonu a vyhlásili nejlepší 
jezdce, kon ě a stáj roku 2011. Ješt ě před tím p ředstavitelé tohoto jezdeckého odv ětví 
prozradí ve řejnosti plány na nadcházející období. 
 
 
„Galavečer vytrvalosti se uskuteční na malé scéně Divadla na Fidlovačce od 14.00 hodin. Vedle tradičně 
vypisovaných kategorií, kterými jsou juniorský a seniorský jezdec roku, resp. kůň roku, bude letos poprvé 
udělena cena pro nejlepší dvojici, tzn. jezdec a kůň, a pro nejlepší stáj,“ uvedla členka komise vytrvalosti 
České jezdecké federace Michaela Litovová. „V rámci slavnostního odpoledne budou mj. promítnuty krátké 
video medailonky oceněných. Po oficiální části se přítomní mohou těšit na divadelní představení s názvem 
Nejlepší kamarádky,“ doplnila.  
 
Již od 13.30 hodin však v prostorách divadla bude probíhat briefing se zástupci médií, kde budou 
představeny nejdůležitější plány české vytrvalostní reprezentace pro rok 2012. „První významná událost 
proběhne jen několik málo dní po tomto setkání. MUDr. Helena Terberová totiž dostala pozvání na prestižní 
závod HH President Cup na 160 km, který se koná 11. 2.2012 ve Spojených arabských emirátech, konkrétně 
ve městě Al Wathba. Jedná se o jeden z nejprestižnějších závodů tamní sezony a účast na něm je možná 
pouze na osobní pozvání. To většinou získají jen nejúspěšnější jezdci z kontinentálních a světových 
šampionátů,“ prozradil manažer disciplíny Antonín Terber. Helena Terberová absolvuje závod v sedle koně 
Joulik de Villeneuve, jenž v emirátech úspěšně startoval již v prosinci 2011 s Natálií Teberovou při mistrovství 
světa juniorů a neměl absolutně žádné potíže jak s aklimatizací, tak s těžkým terénem arabské pouště.  
 
Plánů je ovšem na nadcházející jezdeckou sezonu mnohem více. „Mezi nejprestižnější závody, které nás 
čekají v roce 2012, je např. seniorské mistrovství světa pořádané během srpna v Euston Parku nedaleko 
Londýna. Junioři a mladí jezdci se pro změnu chystají začátkem září do belgického Mont le Soie na evropský 
šampionát a pro obě mistrovství bychom chtěli sestavit kompletní tým. Letos se můžeme těšit i na celou řadu 
dalších mezinárodních závodů napříč Evropou a neméně zajímavé akce proběhnou i v České republice. O 
tom všem bychom chtěli seznámit širokou veřejnost na zmiňovaném briefingu,“ shrnul Antonín Terber. 
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