
16:40 pohybové vystoupení žáků ZŠ 
Třebízského
16:50 vystoupení pěveckého sboru 
Markéty Wagnerové
17:45 vystoupení BigBandu Kralupy
19:15 vystoupení Petr Kroutil Orchestra
www.kasskralupy.cz,  
www.petrkroutil.com
21:30 letní kino – Marečku, podejte 
mi pero!
Počet židlí omezen, karimatky s sebou

ČTVRTEK 8. ČERVNA
8:30-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
FARNÍ CHARITY (Sokolská 139)
Dopolední a odpolední aktivity s dětmi, 
možnost prohlédnutí prostor a sezná-
mení s činností organizace, prohlídka 
šicí dílny.
www.kralupy.charita.cz

8:30-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
DOMU NA PŮL CESTY (Minice, Pražská 73)
Seznámení se s činností domu, pro-
hlídka prostor. 
www.kralupy.charita.cz

8:30-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ (Nerudova 801)

Prohlídka prostor, seznámení se 
s činností klubu.
www.charita.kralupy.cz

8:30-16:00 KERAMICKÁ DÍLNA FARNÍ 
CHARITY (Chmelova 212)
Po celý den je možné vyrobit si vlastní 
keramický výrobek – točení na kruhu, 
glazování.
www.charita.kralupy.cz

9:00-13:00 DEN BEZPEČNOSTI  
(pravý břeh řeky Vltavy)
Ukázka práce a techniky všech složek 
integrovaného záchranného systému. 
Jednotlivé složky představí:
Policie ČR - policejní kolo, policejní 
čtyřkolka, vozidlo a motorka doprav-
ní policie, vozidlo obvodního oddělení 
policie, loď, dron, auto cizinecké 
policie, ukázka práce psovodů, 
ukázka pořádkové jednotky, policejní 
potápěč
městská policie - forenzní značení kol, 
simulace opilosti - překážková dráha 
se simulačními brýlemi
Záchranná služba Asociace samari-
tánů ČR - sanitka s lékařem a sestrou, 
interaktivní bloky pro různé věkové 
kategorie dětí

STŘEDA 7. ČERVNA
8:30-14:00 MÍČOVO-ATLETICKÉ 
DOPOLEDNE NA ZŠ VÁCLAVA HAVLA
Sportovní program pro žáky prvního 
i druhého stupně a turnaj škol.
www.zsrevolucni.cz

16:00 BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH  
SCHODŮ – 20. ročník
16:00–17:50 start pod Jarníkovými 
schody
18:10 vyhlášení výsledků
Tradiční výběh se 187 schody na 
místní kopec Hostibejk. Vyhodnocení 
proběhne po jednotlivých kategoriích 
– děvčata a chlapci zvlášť. Připraveny 
budou medaile, diplomy a drobné ceny 
pro první tři v každé kategorii.
www.kralupska-turistika.cz/kct

16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV 
DNY KRALUP  
(turistické infocentrum u Masarykova 
mostu)
16:00 zahájení oslav starostou města
16:10 vystoupení flétnového a pěvec-
kého souboru ZŠ Komenského „Hvěz-
dičky“ a taneční vystoupení žákyň  
5. ročníku ZŠ Komenského

Podrobný program slavností města na www.kasskralupy.cz

DNY KRALUP 7. – 11.června

2017



Sbor dobrovolných hasičů Minice - 
ukázka techniky, lanová dráha, pěna, 
ukázka hašení
Hasičská záchranná služba Správy 
železniční dopravní cesty - ukázka 
techniky 

16:30 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 
VESNICE (kino Vltava)
V tomto novém, zcela animovaném filmu 
o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu taju-
plné mapy vydává společně se svými nej-
lepšími kamarády Koumákem, Nešikou 
a Silákem na vzrušující a napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kouzelných 
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno 
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří 
zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
Projekce filmu – vstup zdarma do 
naplnění kapacity kinosálu.
www.kasskralupy.cz

17:00 VÝSTUP NA KOMENDU  
(ZŠ Komenského nám.)
Závody v lezení na obtížnost pro 
veřejnost. Závodí se ve dvou katego-
riích – hobíci / profíci, věk neomezen. 
Startovné 100 Kč, v ceně půjčení 
materiálu, vstup na stěnu. Lezou se dvě 
kvalifikační a dvě finálové cesty.
www.fb.com/StenaKralupy,  
www.hokralupy.cz

17:00 ČAJ O PÁTÉ (Ametystová čajovna)
V místě, kde vládne klid, soulad a poho-
da, vám při dobrém čaji zahraje k tanci 
a poslechu formace Kosí bratři.
www.ametystova-cajovna.cz 

17:00-22:00 10. MUZEJNÍ NOC  
S PŘEKVAPENÍM  
(Městské muzeum v Kralupech n. Vlt.)
17:00 – zahájení 10. Muzejní noci s pře-
kvapením – ředitel Jan Racek
17:30 – vernisáž výstavy: HOŠI OD 
ZBOROVA – osudy ruských legií
18:15–18:45 – návštěva ČETNÍKŮ 
z „Četnické stanice Lobkovice“
19:00 – Kralupský křest knížky Jana 
Racka: PŘÍBĚH RUSKÝCH LEGIÍ     
20:00 – KRALUPŠTÍ ŽESŤOVÍ SÓLISTÉ – 
populární melodie
17:00–22:00 – volné prohlídky stálých 
výstav i pravěkého podzemí, rozmanité 
hry a skládačky pro děti, návštěvnický 
list s odměnou a nebude chybět ani 
překvapení
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
www.muzeumkralupy.cz

PÁTEK 9. ČERVNA
9:00-15:00 HRÁTKY NA KOUPALIŠTI 
(městské koupaliště)

Pedagogové Domu dětí a mládeže 
a ZŠ Komenského připravili bohatý 
program pro děti. Akce je určena jak pro 
předškoláky, kteří si zde mohou kromě 
her a soutěží zkusit zápis nanečisto, 
tak pro školáky. Těm bude k dispozici 
volejbalové a fotbalové hřiště a všichni 
si pak mohou užít vodní hry.
www.ddmkralupy.cz,  
www.zskomenda.cz

9:00-15:00 PLAVEME BEZ ÚSILÍ  
(městské koupaliště)
Plavme chytře během Dnů Kralup. Plavat 
umíme tak nějak všichni, chcete plavat 
elegantně, lehce a efektivně? Dospěláci, 
přijďte si zaplavat na městské koupaliště, 
kde se dozvíte jak plavat uvolněně, lehce 
a s radostí. Plavme hlavou, žijme tělem.
Lze využít i jako trénink na nedělní 
Kralupský kilometr.
www.plavmechytre.cz

14:00-18:00 ODPOLEDNE S TENISEM 
(tenisové kurty u koupaliště)
Tenisový oddíl Kralupy připravil sportov-
ní odpoledne pro všechny. Uvidíte ukáz-
ky tréninku závodních hráčů, budete mít 
možnost zapůjčit si tenisové vybavení 
a vyzkoušet tréninkové kurty pod do-
hledem trenérů, hru na tréninkové zdi. 
Pro děti jsou přichystány dovednostní 
soutěže.
www.tenis-kralupy.cz

16:00-18:30 ORIENTAČNÍ BĚH  
(areál T.J. Sokol, Jodlova ulice)
Orientační běh v ulicích, parcích a po 
zelených březích Vltavy. Vypsané 
kategorie:
A – cca 5 km, pevné pořadí kontrol;
B holky, B kluci – cca 3 km, děti od 10 
do 14 let, pevné pořadí kontrol;
C – libovolná délka aneb sbírej kontroly, 
dokud tě to bude bavit;
D – pro nejmenší hledání zvířátek 
(pouze na hřišti Sokola).
Centrum závodu: hřiště T.J. Sokol 
Kralupy, Jodlova 16, Kralupy nad Vltavou, 
GPS: 50.2414894N, 14.3121278E
Prezence od 16:00 na hřišti Sokola 
(přihlášení na závod, vyplnění startovní 
průkazky)
Start: 16:30-17:45 - startovní čas 
přidělen na startu (prostor turistického 
centra u Masarykova mostu)
Cíl: hřiště Sokola do 18:30
www.skobkralupy.unas.cz

17:30 PAVEL VÁCHA: MILLE MIGLIA 
(Galerie VK37)
Autorsky komentovaná prohlídka 

výstavy MILLE MIGLIA, nejkrásnějšího 
automobilového závodu světa.

20:00 KUBÁNSKÁ PÁRTY  
(loděnice Kotva)
Připravte se na žhavou karibskou noc 
plnou rytmů salsy, cha-chy a rumby. 
Latinsko-americká hudební skupi-
na Mezcla Orquesta je kombinací 
kubánských a českých profesionálních 
hudebníků. Zabývá se tradiční latinsko-
-americkou hudbou s prvky jazzu, funky 
a dalších stylů a má nezaměnitelný zvuk 
díky kubánské zpěvačce Tandě a jejímu 
temnému, sametovému hlasu. Prostřed-
nictvím rytmů plných temperamentu 
a zábavy se přenesete do Latinské 
Ameriky a načerpáte energii a atmosfé-
ru Karibiku. 
Vystoupení Mezcla Orquesta se budou 
střídat se vstupy moderátora rádia Relax 
Honzy Lukavského, který večer obohatí 
o další rytmy a soutěž o zajímavé ceny. 
www.mezclaorquesta.cz 

SOBOTA 10. ČERVNA
8:00 MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
25. ročník mezinárodního turnaje 
juniorek. Účastníci: Komárno /SK/, 
Hennigsdorf /DE/, Sróda Wielkopolska  
/PL/, Vavřinec Kladno, VK Benešovská 
1. volejbalová Benešov, Dansport Praha, 
VSK Děčín, TJ Kralupy. Hraje se na 
sokolišti, v případě nepřízně počasí v ZŠ 
Gen. Klapálka.
www.kralupyvolejbal.cz

9:00-16:00 TURNAJ STOLETÍ  
(hřiště FK Čechie)
Turnaj malé kopané pod záštitou staros-
ty města pana Petra Holečka. Turnaje 
se zúčastní týmy městských organizací 
a firem. Vyzýváme družstva, která se 
chtějí zúčastnit Turnaje století, je nejvyš-
ší čas se přihlásit v kanceláři DDM.
www.ddmkralupy.cz

10:00-13:00 UKÁZKY BOJOVÝCH UMĚ-
NÍ JIU JITSU, GOSHINDO A BRAZILSKÉ 
JIU JITSU (pravý břeh řeky Vltavy)
Tiger - Jiu Jitsu působí v Kralupech nad 
Vltavou již od roku 2001 a poskytuje 
vzdělání v oblasti bojových umění 
a sportů. V současné době trénuje 
v Tiger - Jiu Jitsu cca 160 členů. 
V Kralupech jsou rozděleni do čtyř 
tréninkových skupin. Další tréninky 
probíhají ve Velvarech.
JIU JITSU  je tradiční japonské umění, 
které využívá kopů, úderů, různých me-
tod škrcení, vychylovacích technik, hodů 



a páčení kloubů. GOSHINDO je moderní 
styl Jiu Jitsu, klade důraz na pohyb 
a koordinaci pohybů. BRAZILSKÉ JIU 
JITSU se zaměřuje především na boj na 
zemi a využití technik páčení a škrcení.
Na Dnech Kralup uvidíte ukázky bojo-
vých umění, budete si moci zasoutěžit 
o ceny a od přítomných členů Tiger - Jiu 
Jitsu se můžete, pokud budete mít 
zájem, dozvědět o bojových uměních 
více informací.
www.tiger-jiujitsu.cz

10:00-18:00 PÁDLOVÁNÍ NA DIVOKÉ 
VODĚ (loděnice TJ Kralupy – Veltrusy, 
Nerudova ulice)
Sjíždění slalomového kanálu ve Veltru-
sech na raftu s odborným instruktorem. 
Pro odvážnější možnost vyzkoušení 
slalomového kajaku na klidné vodě nad 
jezem. Věci na vodu k zapůjčení.
www.kanoistika-kralupy.cz

10:00 DĚTSKÁ PRAKIÁDA  
(pravý břeh řeky Vltavy)
Dětská střelba z praku skleněnými ku-
ličkami na terč ze vzdálenosti 5 metrů.
www.kralupsky-prak.cz

10:00 DŘEVOHRANÍ PRO MALÉ I VELKÉ 
S YMCA KRALUPY  
(pravý břeh řeky Vltavy)
https://ymcakralupy.wordpress.com

10:00 DÍLNIČKY PRO DĚTI S DDM 
KRALUPY (pravý břeh řeky Vltavy)
www.ddmkralupy.cz

10:00-17:00 EKOLOGICKÉ CENTRUM 
KRALUPY NAD VLTAVOU  
(pravý břeh řeky Vltavy)
Zábavně – naučné aktivity o životním 
prostředí na Kralupsku, o třídění odpadu, 
na téma Mezinárodního roku udržitelné-
ho cestovního ruchu a jiné.
www.eckralupy.cz

10:00 JÍZDY NA ŠLAPACÍCH ČTYŘKOL-
KÁCH (cyklostezka, směr Chvatěruby)

11:00-14:00 OTEVŘENÁ STĚNA  
(ZŠ Komenského nám.)
Volný vstup na lezeckou stěnu. Jistič 
a základní materiál k dispozici k za-
půjčení.
www.fb.com/StenaKralupy, 
www.hokralupy.cz.

11:00 KRALUPSKÁ MÍLE  
(loděnice Kotva)
Závody rychlých člunů: 11:00 zahájení 
exhibicí vodních lyžařů; 11:30 povinný 
trénink všech závodníků; 12:00 závod 
kategorie veteránů; 12:30 první kolo 

kategorie B1; 12:50 exhibice vodních 
lyžařů; 13:20 první kolo kategorie B2; 
13:40 první kolo kategorie B3; 14:00 
exhibice skútrů; 14:30 první kolo ka-
tegorie B4; 14:50 druhé kolo kategorie 
B1; 15:10 exhibice kluzáků v čele 
s Davidem Loukotkou; 15:40 druhé kolo 
kategorie B2; 16:00 druhé kolo kate-
gorie B3; 16:20 exhibice skútrů; 16:40 
druhé kolo závodu kategorie B4; 17:00 
exhibice kluzáků v čele s Davidem 
Loukotkou; 17:30 vyhlášení výsledků 
závodu a předání cen; 18:00 slosování 
tomboly a předání hlavních cen.
www.kvsk.cz

15:00 KRALUPSKÝ HUDEBNÍ FESTI-
VÁLEK (pravý břeh pod Masarykovým 
mostem)
15:00 Markéta Aptová a Vocal Band
16:30 Devítka
18.00 Covers for Lovers
19:30 Thom Artway s kapelou
21:00 Václav Neckář a Bacily
22:30 Vypsaná Fixa
00:05 Vaťák

18:00 VÝLETNÍ PLAVBY (loděnice Kotva)
Vyhlídkové plavby z Kralup nad Vltavou 
osobní motorovou lodí Jan Plezier (ka-
pacita 100 osob, restaurace na palubě, 
90 minut).
Odjezdy: 18:00 a 20:00
Cena: dospělý 200 Kč, dítě (do 16 let) 
100 Kč, rodinné jízdné (2 dosp., max.  
3 děti) 500 Kč
Prodej lístků bude zahájen vždy hodinu 
před vyplutím na nástupním můstku 
v loděnici Kotva.
www.sppraha.cz 

24:00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJOVÁ 
PRODUKCE (u Masarykova mostu)
Půlnoční ohňostroj v produkci osvědče-
né kralupské společnosti CZ team s.r.o.

NEDĚLE 11. ČERVNA
8:00 TURNAJ NADĚJÍ VE VOLEJBALE 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
7. ročník turnaje starších žákyň. Účast-
níci: SK Hlincovka (České Budějovice), 
15. ZŠ Plzeň, VK Benešovská  
1. volejbalová Benešov, Vavřinec Kladno, 
TJ Baník Příbram, Olymp Praha,  
TJ Kralupy. Hraje se na sokolišti, případ-
ně v ZŠ Gen. Klapálka.
www.kralupyvolejbal.cz

8:00-13:00 DEN ZDRAVÍ (KD Vltava)
Odbor OVŠK poskytne všem návštěv-
níkům zdarma měření zraku, měření 
cholesterolu a cukru v krvi, kontrolu 
znamének, oční vyšetření, podologii 

(vyšetření plosek nohou) a celkovou 
diagnostiku těla.

9:30-15:00 5. ROČNÍK STRONGMAN 
KRALUPY 2017 (stezka před KD Vltava)
9:30 kategorie příchozí, strongwoman
13:00 kategorie strongman do 105 kg, 
strongman nad 105 kg
Disciplíny: tahání kamionu, tlaková 
kombinace, nošení břemene, Atlasovy 
kameny.
http://strongmankralupy.eu

12:00 KRALUPSKÝ KILOMETR  
(loděnice Kotva)
5. ročník Memoriálu Jiřího Vachalce. 
Přijďte pokořit Vltavu v délce 1.000 m. 
Závodit mohou ženy i muži, 
s neoprenem i bez. Cílem konání 
této akce je obnovit tradici plavání 
Kralupského kilometru, který se 
plaval od původního železničního 
mostu pod Dýhárnou až k Masarykovu 
mostu v Kralupech již kolem roku 
1945. Registrace účastníků v 11:00. 
Přihlášky najdete na  
www.mestokralupy.cz. V případě 
nepřízně počasí bude akce zrušena.

11:00-18:00 ZKUSTE ŘÍDIT LOĎ – 
POSTAVTE SE ZA KORMIDLO  
(loděnice Kotva)
Plavby kajutovou rekreační motorovou 
lodí (kapacita 6 -10 osob, 20 minut, 
četnost dle zájmu)
Cena: dospělý 60 Kč, dítě (do 16 let) 30 Kč
Prodej jízdenek bude zahájen vždy 
hodinu před vyplutím na nástupním 
můstku v loděnici Kotva.
www.sppraha.cz 

10:00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE  
(loděnice Kotva)

10:05 TAEKWON-DO
Kompletní průřez dovednostmi Taek-
won-Do: sestavy, boj, sebeobrana, silové 
přerážení, speciální techniky, a to jak 
v podání vyšších „pásků“, tak i dětských 
„taekwonďáků“.
www.ohdokwan.cz

10:10 LOUTKOVÝ SOUBOR ROLNIČKA 
„ČERVENÁ KARKULKA“
Klasická loutková pohádka o holčičce 
s červeným čepečkem.
www.kasskralupy.cz

11:00 LISTOVÁNÍ „KOMISAŘ VRŤAPKA“ 
– SCÉNICKÉ ČTENÍ
Komisař Vrťapka a prokletí zubu moud-
rosti, autor: Petr Morkes
www.listovani.cz



11:30 TAEKWON-DO

11:40 DIVADELNÍ SOUBOR SCÉNA 
„MALÝ ČLOVĚK JMÉNEM NGALI“
Člověk nepotřebuje velké tělo, aby 
dokázal, co chce. Na motivy knížky  
O. D. Westa: Africké pohádky. Předsta-
vení vzniklo z nadšení a na podporu 
projektu kralupské Farní charity Naše 
děti v Kongu.
www.kralupy.cz/scena/

12:15 TAEKWON-DO

12:20 DIVADLO NA VĚTVI „KOUZLA 
SKŘÍTKŮ“
Jak skřítčí kluci poznávají svět?
Veselá pohádka o dvou malých 
domácích skřítcích a jejich velkém dob-
rodružství. Pro děti od 3 let a všechny, 
kdo mají rádi pohádky.
www.divadlonavetvi.cz

13:10 BABIČČINO ČTENÍ
Veřejné čtení jedné kralupské babičky 
i (ne)vlastním vnoučátkům.

13:30 LOUTKOVÉ DIVADLO DOKOLA 
„PRINCEZNA NA HRÁŠKU“
Adaptace klasické pohádky Hanse 
Christiana Andersena o tom, jak se 
pozná pravá princezna.
www.divadlodokola.cz/

14:20 DIVADELNÍ SOUBOR SCÉNA 
„TEATRO TYJÁTRO“
Nenechte si ujít toto neobyčejné 
představení, ve kterém uvidíte věci neví-
dané a uslyšíte věci neslýchané. Hadí 
žena, silák nad všechny silný – učiněné 
lamželezo, kouzla a čáry, živé aquabely, 
hříčky lidského těla. K vidění pouze 1x 
do roka v celé naší zemi.
www.kralupy.cz/scena/

15:15 BABIČČINO ČTENÍ
Veřejné čtení jedné kralupské babičky 
i (ne)vlastním vnoučátkům.

15:40 ŽONGLÉR

16:00 TAEKWON-DO: EXHIBICE  
ZA ÚČASTI VEŘEJNOSTI

16:30 CHŮDAŘSKÁ GROTESKA - úžasné 

a dechberoucí vystoupení artistů  
na chůdách 

CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM: 
kreativní dílničky - pedig, výroba 
dřevěných radostí, keramika, korálky, 
dále dřevohry, zvířátka, dřevěné bagry, 
ukázka výroby skleněných figurek, 
prakostřelba, kočovný samostřel, jízdy 
na šlapacích čtyřkolkách

10.00-17:00 TENIS AKADEMIE BÁLEK  
(loděnice Kotva)
Tenisová akademie s působností v Kralu-
pech nad Vltavou (areál zimního stadionu 
Mostní), v Praze a Praze-Východ. Výuka 
mini tenisu, baby tenisu, mladších žáků 
a dospělých hráčů. Celoroční organizace 
tenisových kempů, víkendových sou-
středění, tenisových turnajů, olympiád 
a letních tenisových táborů. Nabízíme 
trenažery, profesionální trenéry, sparin-
gové hraní a tréninky v AJ.
Vyzkoušíte si tenisový trenažer, dozvíte 
se mnoho zajímavého o tomto sportu.
www.tenisakademiebalek.cz

PLAVBY 
LODÍ

SOBOTA 10. ČERVNA

NEDĚLE 11. ČERVNA

Odjezdy: 18:00 a 20:00.

Odjezdy: Kralupy nad Vltavou (9:30) – Libčice nad 
Vltavou (10:45) – Kralupy nad Vltavou (12:00)
Cena: dospělý 200 Kč, dítě (do 16 let) 100 Kč, 
rodinné jízdné (2 dosp., max. 3 děti) 500 Kč. 

Odpolední vyhlídkové plavby z Kralup (60 minut).
Odjezdy: 13:00, 15:00 a 17:00 
Cena: dospělý 150 Kč, dítě (do 16 let) 80 Kč, 
rodinné jízdné (2 dosp., max. 3 děti) 400 Kč. 

Vyhlídkové plavby z Kralup nad Vltavou  
osobní motorovou lodí Jan Plezier  

(kapacita 100 osob, restaurace na palubě, 90 minut).

Velký dík náleží partnerům:

Logo - barevné s přechody, základní verze

Logo - barevné bez přechodů

Barevnost:
Šedá 
R- 129 G - 129 B - 129
C - 0  M - 0  Y - 0  K - 65
#7B7B7B
Modrá
R- 21 G - 99 B - 168
C - 88  M - 60  Y - 1  K - 0
#1563A8
Černá = Black

Na všechny akce – v rámci oslav Dny Kralup – je VSTUP ZDARMA.
Změna programu vyhrazena. Aktuální verze na www.kasskralupy.cz

Prodej lístků bude 
zahájen vždy hodinu před 

vyplutím na nástupním můstku v loděnici Kotva.


