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PROCHÁZKA KURZEM VELKÉ PARDUBICKÉ
Velká pardubická je sportovní událost s nejdelší tradicí u nás.
První Velká pardubická steeplechase se běžela v r. 1874 a od počátku ji znal celý dostihový svět.
127. Velká pardubická s Českou pojišťovnou se poběží v tradičním termínu, druhou říjnovou neděli, tj.
8. října 2017. Přímo na pardubickém závodišti ji bude sledovat na třicet tisíc lidí.
Pro srovnání v čase s nejrozšířenějším a nejpopulárnějším sportem – kopanou: První registrovaný
fotbalový turnaj na území tehdejších Čech se uskutečnil r. 1896 jako Mistrovství Čech a Moravy a jeho
poslední ročník se konal roku 1902. Nejvyšší fotbalová soutěž - Československá fotbalová liga se
pořádala v letech 1925 – 1993.
Patříte-li k příznivcům dostihového sportu, jistě oceníte možnost projít si trasu Velké pardubické včetně
obávaného Taxisova příkopu s odborným výkladem.
Dozvíte se zajímavosti z historie, poslechnete si příběhy slavných koní i jezdců a krom Taxisu, který je
jedním z nejtěžších skoků na světě si prohlédnete několik dalších obtížných překážek, které často
rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu jednotlivých startujících. Takovými jsou Irská lavice, Popkovický
skok, Francouzský skok, Hadí příkop, Velký vodní příkop, Zahrádky, Velký anglický skok,
Poplerův skok a Havlův skok.
Trasa celého kurzu Velké pardubické s podrobným znázorněním jednotlivých překážek.
Součástí prohlídek jsou i zastávky u sochy nejúspěšnějšího jezdce v historii Velké pardubické
Josefa Váni a prvního vítězného koně Fantoma.
Doba trvání Procházky kurzem VP je 2 hod.

Nutná rezervace na adrese zavodiste@kct-slovan-pardubice.info a platba 30 Kč/účastníka předem
na č. účtu 131 627 997 / 0300 (nejpozději do 28.2. 2017).
Upřednostňujeme hromadné placení za skupinu zájemců.
Pro statistické účely pošlete seznam s roky nar. přihlašovaných účastníků.
Variabilní symbol je rok narození vedoucího skupiny.
Do zprávy pro příjemce napište: „Zx“ tj.Závodiště, x = počet platících.
Odjezdy na závodiště:
Odjezd na závodiště je přistaveným autobusem přímo z Komenského nám. z Jahnovi ul., zast. MHD
Krajský úřad, směr centrum.
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