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Dny Kralup 2018 se uskuteční ve dnech 6. - 10. 6. 2018.  
 
PROGRAM - STŘEDA 6. 6.  
16.00 - Běh do Hostibejckých schodů  
16.00 - 17.50 Start pod Jarníkovými schody 
18.10 Vyhlášení výsledků 
16.00 - Slavnostní zahájení Dnů Kralup (před MěÚ na pěší zóně) za doprovodu tónů a písní několika 
místních pěveckých kapel. Zahájení putovní výstavy "Má vlast cestami proměn".  
PROGRAM - ČTVRTEK 7. 6.  
9.00 - 16.00 - Den otevřených dveří farní charity (Sokolská 139) 
9.00 - 16.00 - Den otevřených dveří hrnčířské dílny (Chmelova 212) 
9.00 - 12.00 - Bezpečný den (pod mostem T. G. M. - ukázka zásahu policistů a hasičů, práce 
zásahové jednotky...) 
16.30 - Kinečko pro nejmenší (Kino Vltava) - Animovaný film Králíček Petr, vstup zdarma do naplnění 
kapacity kinosálu 
17.00 - 22.00 - 11. Muzejní noc s překvapením (Městské muzeum) 
PROGRAM - PÁTEK 8. 6.  
8.00 - 14.00 - Den otevřených dveří v ekocentru 
9.00 - 15.00 - Hrátky na koupališti 
9.00 - 15.00 - Plaveme bez úsilí, plaveme chytře (Městské koupaliště) 
16.00 - 18.30 - Veřejný závod orientačního běhu (start na Sokolišti) 
20.00 - Oldies párty (loděnice Kotva), skvělá taneční párty s DJ Honzou Lukavským z Radia Relax 
21.30 - Letní kino (Promítání na Palackého nám.) - Film Fantastická zvířata a kde je najít, s 
popcornem z KD Vltava, a ochutnávkou kralupského ležáku z pivotéky U Chameleona 
PROGRAM - SOBOTA 9. 6.   
8.00 - Memoriál Simony Machanové (Volejbalové kurty na sokolišti) 
9.00 - 16.00 - Turnaj století v malé kopané (fotbalové hřiště TJ Čechie) 
10.00 - 13.00 - Ukázky bojového umění Jiu Jitsu, a dalších (pod mostem T. G. M.) 
10.00 - 18.00 - Pádlování na divoké řece (loděnice TJ Kralupy - Veltrusy, ul. Nerudova) 
10.00 - Dřevohraní pro malé i velké (pod mostem T. G. M.) 
10.00 - Skákací hrad, opičí dráha (pod mostem T. G. M.) 
11.00 - Kralupská míle (závod rychlých člunů na řece Vltavě) 
15.00 - Kralupský hudební festiválek  
24.00 - Slavnostní ohňostrojová produkce (břeh u mostu T. G. M.) 
PROGRAM - NEDĚLE 10. 6.  
9.00 - Turnaj nadějí ve volejbale (volejbalové kurty na kralupském sokolišti) 
8.00 - 13.00 Den zdraví - měření cholesterolu a cukru v krvi, screening prsou, kontrola mateřských 
znamének, dentální hygiena (KD Vltava) 
9.00 - Strongman 2018 (před KD Vltava) 
12.00 - Kralupský kilometr (zápis v loděnici Kotva) 
13.00 - Kouzelná rodinná neděle - Pohádkový (ne)les s Rolničkou, projížďky na koních, dobový 
kolotoč a staročeská střelnice, kejklířská vystoupení, pohádky pro malé i velké, atd (Palouček, pravý 
břeh Vltavy) 


