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STŘEDA 6. ČERVNA
8:15 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE na hřišti 
ZŠ Václava Havla
1) Turnaj ve vybíjené pro žáky 3. – 5. tříd
2) Štafetový maratonský běh žáků 6. 
– 9. tříd

16:00 BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH 
SCHODŮ
16:00-17:50 start pod Jarníkovými schody
18:10 vyhlášení výsledků
Tradiční výběh se 187 schody na místní 
kopec Hostibejk.  
www.kralupska-turistika.cz/kct

16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV 
DNY KRALUP (pěší zóna před městským 
úřadem, Palackého náměstí)
16:00 Zahájení oslav starostou města.
Hudební vystoupení několika místních 
pěveckých spolků i jednotlivců, kteří si 
společně zazpívají známé české písně, 
jako je například Česká písnička, a před-
vedou něco ze svého repertoáru.
Cílem je společně si zazpívat a zpříjem-
nit odpoledne. Proto neváhejte a přidejte 
se, texty písní dostanete na místě.
Slavnostní zahájení putovní výstavy „Má 
vlast cestami proměn“. 
www.kasskralupy.cz 

ČTVRTEK 7. ČERVNA
09:00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
FARNÍ CHARITY (Sokolská 139) 
Dopolední a odpolední aktivity s dětmi, 
možnost prohlédnutí prostor a seznámení 
s činností organizace, prohlídka šicí dílny. 
www.kralupy.charita.cz

09:00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
HRNČÍŘSKÉ DÍLNY (Chmelova 212)
Seznámení se s činností dílny, prohlídka 
prostor. 
www.kralupy.charita.cz
www.chickepa.cz

09:00-12:00 BEZPEČNÝ DEN  
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)
Uvidíte ukázky vyprosťování vozidla, sla-
ňování, ukázky hašení, práci zásahové 
jednotky, psovodů, můžete si vyzkoušet 
trenažér nárazu a mnoho dalších aktivit.

16:30 KINEČKO PRO NEJMENŠÍ  
Animovaný film Králíček Petr.
Vstup zdarma do naplnění kapacity 
kinosálu Vltava. 
www.kasskralupy.cz

17:00 - 19:00 VÝSTUP NA KOMENDU 
ZŠ Komenského
Tradiční amatérské závody v lezení na 
umělé stěně v Kralupech. Přijďte si 
založit a třeba i něco malého vyhrát! 

V neděli 10.6. 10:00 až 12:00 bude stěna 
přístupná veřejnosti zcela zdarma. 
Registrační formulář na závod zde htt-
ps://goo.gl/forms/5p62GJ4jdfXUKnPt2

17:00-19:30 KONCERT VOCAL BANDU 
MARKÉTY APTOVÉ
(Ametystová čajovna)
Čeká Vás další tradiční hudební pod-
večer v krásném prostředí Ametystové 
čajovny, tentokrát se skvělou hudbou 
Vocal Bandu Markéty Aptové.
marketahrdinova.cz/vocal-band
www.ametystova-cajovna.cz

17:00-22:00 11. MUZEJNÍ NOC S PŘE-
KVAPENÍM (městské muzeum)
s derniérou výstavy KOUZLO BYLINEK
www.muzeumkralupy.cz

PÁTEK 8. ČERVNA
8:00-14:00 EKOCENTRUM  
NA MĚSTSKÉM KOUPALIŠTI
Ekocentrum připraví pro dětské návštěv-
níky program s ekologickými aktivitami.
www.eckralupy.cz

09:00-15:00 HRÁTKY NA KOUPALIŠTI 
Hry a soutěže pro děti.
www.ddmkralupy.cz  
www.zskomenda.cz 

09:00-15:00 PLAVEME BEZ ÚSILÍ  
(městské koupaliště)
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 VEŘEJNÝ ZÁVOD  
ORIENTAČNÍHO BĚHU
http://skobkralupy.unas.cz 

20:00 OLDIES PÁRTY (loděnice Kotva)
Přijďte si užít večer s hudebními 
klasikami. Skvělou taneční párty vás 
provede zkušený DJ z Relax Radia 
Honza Lukavský.

21:30 LETNÍ KINO  
(před kostelem na Palackého náměstí)
Promítat se bude film Fantastická 
zvířata a kde je najít. Těšit se můžete 
na popcorn a speciální kralupský ležák 
z pivotéky U Chameleona. 

SOBOTA 9. ČERVNA
08:00 MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
26. ročník mezinárodního turnaje 
juniorek. 
www.kralupyvolejbal.cz  

09:00-16:00 TURNAJ STOLETÍ 
(hřiště FK Čechie)
Turnaj malé kopané pod záštitou staros-
ty města pana Petra Holečka.
www.fkcechiekralupy.cz  
www.ddmkralupy.cz

10:00 TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI 
S DDM KRALUPY 
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)
www.ddmkralupy.cz

10:00 DĚTSKÁ PRAKIÁDA  
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)
Dětská střelba z praku skleněnými 
kuličkami na terč. 
www.kralupsky-prak.cz 

10:00 LETECKÝ SIMULÁTOR 
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)
SŠLVT Odolena Voda pro vás připravila dva 
letecké trenažéry, které si budete moci 
v rámci oslav vyzkoušet. Pro menší děti je 
připravený program zaměřený na kreslení.
www.sslvt.cz

10:00 PLAY REAL 
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)
Play Real nabízí možnost prozkoumat 
pohybový potenciál člověka bez omezení 
specifické disciplíny. Cílem je poskyt-
nout co nejúčinnější nástroje a podněty, 
které mohou být použity na cestě za 
větší pohybovou svobodou
www.playreal.cz
Facebook: www.facebook.com/playre-
al0/?ref=bookmarks 
Instagram: www.instagram.com/play.
real/

10:00-12:30 STREET OPEN  
(venkovní hřiště u sportovní haly na 
sídlišti Cukrovar)
Od 14:00 ve sportovní hale na sídlišti 
Cukrovar bude BK KRALUPY JUNIOR 
pořádat setkání u příležitosti 60 let 
od založení ženského basketbalu 
v Kralupech. Zvány jsou všechny hráčky, 
které v Kralupech hrály basketbal, jejich 
rodiny i příznivci a fanoušci.
www.bkkralupyjunior.cz

10:00-13:00 TANEČNÍ DÍLNA PRO DO-
SPĚLÉ Z CYKLU „JAK CHUTNÁ TANEC“ 
(zrcadlový sál Sokol Kralupy)
Ochutnávka současného tance pro zku-
šené i ty, které s tancem začínají...



10:00-13:00 UKÁZKY BOJOVÝCH UMĚ-
NÍ Jiu Jitsu, Goshindo a Brazilské Jiu 
Jitsu (pravý břeh pod mostem T.G.M.)
www.tiger-jiujitsu.cz

10:00-14:00 UKÁZKOVÉ TRÉNINKY 
KRASOBRUSLENÍ A HOKEJE 
(zimní stadion)

10:00-16:00 FLORBALOVÉ SOUTĚŽE 
(pravý břeh pod mostem T.G.M.)
Těšit se můžete na různé florbalové 
dovednostní soutěže, jako je rychlost 
střely nebo střela na přesnost do otvorů 
ve florbalové plachtě. 

10:00-18:00 PÁDLOVÁNÍ NA DIVOKÉ 
VODĚ (loděnice TJ Kralupy – Veltrusy, 
Nerudova ulice)
Sjíždění slalomového kanálu ve Veltru-
sech na raftu pro veřejnost s odborným 
instruktorem. Věci na vodu k zapůjčení. 
www.kanoistika-kralupy.cz

10:00 DŘEVOHRANÍ PRO MALÉ I VELKÉ 
a dřevěná dílnička   
(pravý břeh řeky Vltavy)
www.coolwood.cz

10:00 SKÁKACÍ HRAD, OPIČÍ DRÁHA 
(pravý břeh řeky Vltavy)
www.balondekor.cz

10:00 DĚTSKÁ ČOKODÍLNA   
pravý břeh pod mostem T.G.M.

10:00 PLETENÍ Z PEDIGU 
(pravý břeh pod mostem T.G.M.

11:00 PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ HC 2001 
KLADNO X WISCONSIN (USA) 
zimní stadion
Jako host přijede tým z Wisconsinu, 

za který hraje naše hráčka Maia 
Barendregt.

11:00 KRALUPSKÁ MÍLE  
(loděnice Kotva)
Závody rychlých člunů 
www.kvsk.cz

15:00 KRALUPSKÝ HUDEBNÍ FESTIVÁ-
LEK (pravý břeh pod mostem T.G.M.)

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

NEDĚLE 10. ČERVNA
09:00 TURNAJ NADĚJÍ VE VOLEJBALE 
(volejbalové kurty u hřiště T.J. Sokol)
8. ročník turnaje mladších žákyň.  
www.kralupyvolejbal.cz

08:00-13:00 DEN ZDRAVÍ (KD Vltava) 
Odbor SVŠK poskytne návštěvníkům 
zdarma měření cholesterolu a cukru 
v krvi, kontrolu mateřských znamének, 
termoscreening prsou a dentální hygienu. 

09:00 STRONGMAN 2018, 6. ročník GP 
Strongman U105 (náměstí J. Seiferta 
v Lobečku, před KD Vltava) 
Těšit se můžete na disciplíny Pull Truck, 
Overhead Medley, Farmers Walk, Long 
Bench Press nebo Loading Race.  
09:00 DOPOLEDNÍ ČÁST 
13:30 ODPOLEDNÍ ČÁST
http://strongmankralupy.eu 

13:00 KOUZELNÁ RODINNÁ NEDĚLE 
(Palouček, pravý břeh Vltavy)
Pohádkový (ne)les s Rolničkou, projížďky 
na koních, muzikohraní, dobový kolotoč 

a střelnice, vzdušná akrobacie, škola 
žonglování, obří loutky, kejklířská 
vystoupení, postavy s obříma rukama, 
pohádky pro malé i velké, kočovný 
samostřel, čtení z Malého prince. Děti 
i dospělí si mohou vyzkoušet podojit 
model kravky, zábavnou formou se dozví 
o třídění odpadu a rostlinách, které 
v našem okolí rostou, společně zasadíme 
strom pro palouček. Velice zajímavá 
bude přednáška o přírodním stavitelství 
spojená s prohlídkou domu. Útulek Lesan 
vás seznámí se svými psími svěřenci, 
naučí, jak se chovat při styku s pejsky. 
Dílničky pro děti, malování na obličej, 
pletení z pedigu, medová skládanka. 
Spousta dobrot - ovocné šťávy, rakytník, 
koláče. Medové sladkosti a kosmetika, 
stánek kočičího útulku Devět životů, 
pestrá nabídka pivovaru Pánů z Růže.

12:00 KRALUPSKÝ KILOMETR  
(loděnice Kotva)
Přijďte pokořit Vltavu v délce 1.000 m. 
Přihlášky najdete na www.dnykralup.cz. 
Registrace účastníků od 11:00.  

VÝLETNÍ PLAVBY (loděnice Kotva)
více na zadní straně letáku a www.
kasskralupy.cz a www.dnykralup.cz

KROK
Připravili jsme zábavně-kreativní aktivity 
jako bosou opičí dráhu, dílničky pro děti, 
pro maminky výrobu kojících náhrdel-
níků, výtvarnou soutěž o logo projektu 
a možná ještě něco navíc. V našem 
infostánku najdete praktické výrobky 
z dobrovolnického odpoledne maminek. 
Přijďte za námi O KROK blíž.
facebook.com/kralupskakomunita/



PLAVBY LODÍ

Vyhlídkové plavby z Kralup nad Vltavou  
osobní motorovou lodí Jan Plezier  

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

Prodej lístků bude zahájen 
cca půl hodiny před vyplutím 

na nástupním můstku v loděnici Kotva.

sobota 9. 6. 
Parník Jan Plezier (100 osob)  
12:40-16:40 mimořádná lodní linka 
Praha (12:40) - Roztoky - Úholičky - 
Řež - Libčice - Kralupy (16:40)

Následují výletní plavby - odjezdy: 
17:30 hodin, 19:00 hodin

neděle 10. 6.
Parník Jan Plezier (100 osob)  
Výletní plavby - odjezdy: 
11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hodin
Všechny výletní plavby velkou lodí trvají 
60 minut, cena dospělý 150 Kč, dítě 
(od 2 do 16 let) 80 Kč, děti do 2 let 
zdarma. 

Rekreační motorová loď  
(cca 6-10 osob): od 11:00 do 17:00, 
krátké, cca dvacetiminutové vyjížďky, 
četnost plaveb nepřetržitě dle zájmu.  
„ZKUSTE ŘÍDIT LOĎ – POSTAVTE SE 
ZA KORMIDLO“, dospělý 60 Kč, dítě 
do 16 let 30 Kč.

pondělí 11. 6. 
mimořádná lodní linka  
Kralupy - Praha

loděnice 
Kotva

Plavební řád bude ke stažení na webových stránkách města, KaSS i Zpravodaje.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ NÁLEŽÍ PARTNERŮM:

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu a doplnění programu  Vstup na všechny akce ZDARMA
Úplný program slavností města na www.kasskralupy.cz a www.dnykralup.cz


