
středa 3. června
08:00 Atletický čtyřboj žáků, 
hřiště ZŠ Václava Havla
Atletická olympiáda žáků. Čtyři kate-
gorie soutěží ve sprintu, běhu, hodu 
míčkem nebo medicinbalem. 

09:00 – 18:00 bezpečně s Měst-
skou policií krAlupy nAd VltAVou, 
sídl. Cukrovar + ul. V Luhu
09:00 - 12:00 - ZŠ, MŠ, gymnázium
13:00 - 19:00 - veřejnost
Námětem celé akce je bezpečnost, 
bezpečí a zabezpečení se spoustou ak-
tivit pro děti i dospělé vč. občerstvení.

16:00 slAVnostní zAhájení oslAV 
nA zAhrAdě dps, zahrada Domu 
s pečovatelskou službou na Cukrovaru
15:00 - olympiáda pro seniory
16:00 - zahájení oslav starostou města 
16:15 - pěvecké vystoupení sboru 
Markéty Wagnerové
16:50 - taneční vystoupení ZŠ 
Komenského
17:10 - taneční vystoupení ZŠ a MŠ 
Třebízského – Španělský tanec Malaga: 
Orient Fussion se svíčkami * The Red 
Robots * Vařila myšička kašičku * 
Ztráty a nálezy * Vrtím se
17:30 - taneční vystoupení DDM Hip-
hop I. (1. stupeň ZŠ) „Nic nemusím“, 

Hip-hop II. (2. stupeň ZŠ) „Old School“ 
19:00 - Senior minichór, pásmo písní 
„To byl ten krásný čas“

18:00 besedA s josefeM klíMou, 
zahrada DPS na Cukrovaru
Vyprávění o životě reportéra.

16:00 hostibejcké schody -  
18. 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, diplom a drobné ceny 
pro první tři v každé kategorii. Více 
na http://kralupska-turistika.cz/kct

18:30 VýstAVA jAnA kAVAnA, 
Galerie VK37, Purkyňovo náměstí 228, 
Kralupy
Výstava známého českého grafika, ak. 
malíře Jana Kavana - známková tvorba.

čtvrtek 4. června
08:30 – 16:00 den oteVřených 
dVeří fArní chArity Kralupy nad 
Vltavou, Sokolská 139
Na všech pracovištích Farní charity 
se můžete seznámit s chodem všech 
služeb, které poskytuje. Budete mít 

možnost si vyzkoušet výrobu keramiky 
na hrnčířském kruhu. Více informací 
na www.kralupy.charita.cz

08:30 – 16:00 den oteVřených 
dVeří doMu nA půl cesty,  
Pražská 73, Minice
Na všech pracovištích Farní charity 
se můžete seznámit s chodem všech 
služeb, které poskytuje. Budete mít 
možnost si vyzkoušet výrobu keramiky 
na hrnčířském kruhu. Více informací 
na www.kralupy.charita.cz

08:30 – 16:00 den oteVřených 
dVeří V nízkoprAhoVéM zAřízení 
pro děti A Mládež, Nerudova 801
Na všech pracovištích Farní charity 
se můžete seznámit s chodem všech 
služeb, které poskytuje. Budete mít 
možnost si vyzkoušet výrobu keramiky 
na hrnčířském kruhu. Více informací 
na www.kralupy.charita.cz

16:00 konečně doMA, kino Vltava
Kouzelná a vtipná animovaná komedie 
pro děti ve 2D vyprávějící o mimozem-
ské invazi Buvů na Zemi.

17:00 čAj o páté, Ametystová čajovna
V místě, kde vládne klid, soulad a po-
hoda, tak jak si čínská tradice žádá, 
vám při dobrém čaji k tanci a poslechu 
zahraje BINGOband.

3. – 7. ČERVNA

Město Kralupy nad Vltavou 
vás zve na slavnosti
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17:00 – 22:00 8. Muzejní noc 
s překVApeníM, Městské muzeum 
v Kralupech nad Vltavou
téma: myslivecká noc 
17:00 - zahájení 8. Muzejní noci s pře-
kvapením...
17:00 - 19:00 - pravěká dílna s lekto-
rem nejen pro děti
19:00 - slavnostní vernisáž výstavy 
o myslivosti
19:30 - Kralupští žesťoví sólisté zahrají 
lovecké fanfáry a populární myslivecké 
melodie
20:00 - vyprávění o myslivecké hantýr-
ce, hudbě a jiných zvucích lesa
17:00 – 22:00 - myslivecké tvoření pro 
malé i velké - tajemné kovářské řemes-
lo, prohlídky stálých expozic, myslivecké 
hádanky s odměnou
17:00 – 22:00 - na nádvoří pestrý 
jarmark, občerstvení
Překvapení Vás nemine...

pátek 5. června 

09:00 - 15:00 hrátky nA koupAlišti, 
městské koupaliště 
Akce je určena dětem všech věkových 
kategorií. Skákací hrady, trampolína, 
kuželky, vodní hry i úkoly na souši 
budou určeny jednotlivcům, skupiny si 
mohou zahrát plážový volejbal, florbal 
nebo fotbal.

09:00 – 15:00 den s hokejoVýM 
klubeM krAlupy, městské koupaliště
HK Kralupy nad Vltavou zve v hokejovém 
roce nedlouho po mistrovství světa 
všechny hokejové příznivce a hokejové 
nadšence, a zejména děti, aby si i v let-
ních měsících přišli vyzkoušet část ho-
kejového umění anebo třeba jen zjistit, 
co hokej může obnášet. Připravena bude 
jednak střelba pukem na bránu spočí-
vající ve zkoušce přesnosti střelby, ale 
také měření rychlosti střelby! Celá akce 
vyvrcholí v sobotu střeleckým zápolením 
známých hráčů současnosti a nedávné 
minulosti, kteří jsou spojeni s naším 
klubem. Účast již nyní přislíbili Michal 
Broš a Martin Chabada. Jména dalších 
osobností budou doplňována na klubové 
stránky www.hokejkralupy.cz.

09:00 – 14:00 hernA deskoVých 
her, jídelna ZŠ Václava Havla 
Soutěž pro veřejnost. Více informací 
na www.zsrevolucni.cz

11:45 nA kole děteM, městské koupaliště
Veřejná cyklotour napříč Českou repub-
likou. Přijďte podpořit peloton cyklistů 
a zapojte se do mezinárodního sportov-

ního projektu na podporu onkologicky 
nemocných dětí, sraz je na terase před 
radnicí. Více na www.nakoledetem.cz

15:00 - 18:00 den oteVřených dVeří 
technopArku krAlupy, Žižkova 7
Technopark Kralupy Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze je 
vysokoškolské pracoviště výzkumu 
a vývoje v oblasti stavební chemie, 
nových materiálů a ochrany životního 
prostředí. Formou exkurze po skupinách 
s průvodcem si budou moci zájemci 
prohlédnout nové vysokoškolské pra-
coviště, laboratoře, experimentální haly, 
konferenční sál a další vybavení budovy 
bývalého kralupského parního mlýna.

16:30 – 17:45 orientAční běh, areál 
TJ Sokol, Jodlova ulice
Orientační běh v ulicích, parcích a pří-
městských lesících. Poběží se ve třech 
kategoriích: kategorie A - 15 let a výše 
(až do 99 let), kategorie B - děti 10 až 14 
let, kategorie C – „pohodáři“ (kategorie 
C bude bez vyhlášení výsledků). Pro 
nejmenší bude na hřišti Sokola připra-
veno hledání zvířátek podle mapky. Více 
informací na http://skobkralupy.unas.cz/
Dny-Kralup-2013-OB-pro-vsechny.html

17:00 Výstup nA koMendu,  
ZŠ Komenského
Lezení na obtížnost pro veřejnost. 
Soutěží se ve dvou kategoriích – amatéři 
/ lezci, věk neomezen.
Startovné symbolické: 50 Kč, v ceně 
půjčení materiálu, vstup na stěnu.
Lezou se tři kvalifikační a dvě finálové 
cesty, bližší info bude k dispozici 
na www.fb.com/StenaKralupy  
a www.hokralupy.cz. 

17:00 zušlechtění uMěníM,  
KD Vltava, Seifertovo nám.
Tradiční vystoupení žáků ZUŠ Kralupy 
nad Vltavou, na kterém se představí 
všechny čtyři umělecké obory školy.
Více informací na www.zuskralupy.cz

20:00 oldies párty, loděnice Kotva
Diskotéka s hudbou 60. – 90. let. Hraje 
DJ Jan Lukavský, Rádio Relax.

sobota 6. června
08:00 letní Aerobik, sportovní hala 
na Cukrovaru
Soutěž jednotlivců je určena všem 
začátečníkům a hlavně dětem, které se 
věnují rekreačnímu aerobiku, sportují 
pro radost a chtějí si zasoutěžit. 
Přihl.: Blanka Bělíková, tel.: 777 954 224, 
e-mail: fitforyou@centrum.cz

08:00 – 11:00 knihoVnA pro 
Všechny, Městská knihovna Kralupy, 
Jodlova ul.
Pro veřejnost budou otevřena všechna 
oddělení knihovny, registrace zdarma 
s malým dárkem pro nové dětské 
čtenáře.
Více informací www.knihovnakralupy.cz 

08:00 – 18:00 pádloVání nA diVoké 
řece, loděnice TJ Kralupy – Veltrusy, 
Nerudova ul.
Sjíždění slalomového kanálu ve Veltru-
sech na raftu s odborným instruktorem. 
Zažijte pocit, který jinak zažívají jen 
mistři svého oboru. 
Pro zájemce je možnost vyzkoušet si 
na klidné vodě pádlování na závodním 
kajaku. Vyhrazeno dětem všeho věku.
Více na www.kanoistika-kralupy.cz 

09:00 – 12:00 den oteVřených dVe-
ří technopArku krAlupy, Žižkova 7
Pokračování exkurzí. Technopark 
Kralupy Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze je vysokoškolské 
pracoviště výzkumu a vývoje v oblasti 
stavební chemie, nových materiálů 
a ochrany životního prostředí. Formou 
exkurze po skupinách s průvodcem si 
budou moci zájemci prohlédnout nové 
vysokoškolské pracoviště, laboratoře, 
experimentální haly, konferenční sál 
a další vybavení budovy bývalého 
kralupského parního mlýna.

09:00 ApertA portA
09:00 otevření kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Václava, Kralupy nad 
Vltavou 
09:15 – 10:00 adorace
10:00 – 11:30 diskuzní pořad Nebojme 
se zeptat...
Prohlídka kostela, sakristie, kůru, zábav-
ně-naučný kvíz pro děti
11:30 – 12:00 čtení Písma sv.
18:00 přednesení proseb návštěvníků 
kostela, požehnání městu, zakončení.
Po celý den výstava dětských prací 
s biblickou tématikou.

09:00 - 16:00 turnAj století, hřiště 
FK Čechie 
Turnaj v malé kopané pod záštitou 
starosty města pana Petra Holečka. Více 
informací na www.ddmkralupy.cz

09:00 MeMoriál siMony MAchAnoVé, 
volejbalové kurty u hřiště TJ Sokol 
23. ročník mezinárodního volejbalového 
turnaje kadetek za účasti družstev ze 
Slovenska, Polska, Německa a ČR. Více 
na www.kralupskevolejbalistky.org



09:30 soutěž V požárníM útoku o pu-
tovní pohár starosty města, na minické 
louce za čerpací stanicí MEDOS/INA
14. ročník soutěže v požárním útoku 
v kategoriích muži a ženy. Soutěž je 
obohacena doplňkovou soutěží „Minická 
Meta“, do které se může přihlásit 
i široká veřejnost. Občerstvení a dobrá 
nálada v místě je samozřejmostí. Více 
informací na www.sdh-minice.cz

10:00 – 15:00 open street 3x3 2015, 
basketbalové hřiště u zimního stadionu
Basketbalový turnaj, kategorie: U14G, 
U15B, U17G, muži, ženy.
K turnaji budou doplňkové soutěže.

09:00 – 15:00 den s hokejoVýM 
klubeM krAlupy, břeh řeky Vltavy
HK Kralupy nad Vltavou zve v hokejovém 
roce nedlouho po mistrovství světa 
všechny hokejové příznivce a hoke-
jové nadšence, a zejména děti, aby si 
i v letních měsících přišli vyzkoušet část 
hokejového umění anebo třeba jen zjis-
tit, co hokej může obnášet. Připravena 
bude jednak střelba pukem na bránu 
spočívající ve zkoušce přesnosti střelby, 
ale také měření rychlosti střelby! Celá 
akce vyvrcholí střeleckým zápolením 
známých hráčů současnosti a nedávné 
minulosti, kteří jsou spojeni s naším 
klubem. Účast již nyní přislíbili Michal 
Broš a Martin Chabada. Jména dalších 
osobností budou doplňována na klubové 
stránce www.hokejkralupy.cz.

10:00 – 15:00 ukázky bojoVých 
uMění jiu jitsu, Goshindo A brAzil-
ské jiu jitsu, břeh řeky Vltavy
Uvidíte ukázky bojových umění Jiu Jitsu, 
Goshindo a Brazilské Jiu Jitsu v podání 
dětí i dospělých. Zájemci si budou 
moci vyzkoušet krátký trénink Jiu Jitsu 
a zasoutěžit si o ceny. Více informací 
na www.tiger-jiujitsu.cz

10:00 – 15:00 ukázky bojoVého 
uMění filipínské kAli, břeh řeky 
Vltavy 
Ukázky bojového systému minulosti 
vhodného pro budoucnost. Kali je 
převážně zaměřeno na chladné zbraně, 
ale i neozbrojený boj. Oddíl z Nelahozevsi 
a Prahy předvede boj s noži, kali tyčemi, 
sibaty (dlouhá tyč), ale i kontaktní zápasy. 

10:00 – 15:00 ukázky uMění boxu 
A MuAy thAy, břeh řeky Vltavy 

10:00 – 17:00 Workshopy pro děti, 
dětský stan na břehu řeky Vltavy
téma: POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY

Společně vytvoříme zvířátka z látek, 
z vlnek, z papíru a z přírodních tiskátek.

10:00 – 18:00 zábAVA, soutěže 
A zábAVné AtrAkce nejen pro děti, 
břeh řeky Vltavy
Těšit se můžete na skákací hrad, 
skluzavku, elektrická autíčka, střelbu 
z luku a další.

11:00 - 15:00 oteVřená stěnA,  
ZŠ Komenského
Volný vstup na horolezeckou stěnu. 
Jistič a základní materiál k dispozici 
k zapůjčení.

10:00 - 17:00 centruM d8 Vás bAVí, 
břeh řeky Vltavy
Pro děti budou připravené čtyři aktivity: 
házení míčů do otvoru, velké mikádo, 
lovení rybiček, malování obrázku (do-
kreslování, vymalování apod.). Za splnění 
všech aktivit děti získají malou odměnu. 
Zároveň budou na stánku probíhat 
propagační aktivity - rozdávání letáků, 
prezentace centra D8, prezentace Yama-
hy prostřednictvím televize, rozdávání 
letáků - chobotnice Yamaha (maska).
Zajištěn je i fotograf.

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 závodu kategorie B1
12:50 exhibice kluzáků v čele s Davi-
dem Loukotkou
13:20 první kolo závodu kategorie B2
13:40 první kolo závodu kategorie B3
14:00 exhibice kluzáků v čele s Davi-
dem Loukotkou
14:30 první kolo závodu kategorie B4
14:50 druhé kolo závodu kategorie B1
15:10 exhibice skútrů 
15:40 druhé kolo závodu kategorie B2
16:00 druhé kolo závodu kategorie B3
16:20 exhibice vodních lyžařů
16:40 druhé kolo závodu kategorie B4
17:00 exhibice skútrů 
17:30 vyhlášení výsledků závodů 
a předání cen 
18:00 slosování tomboly a předání 
hlavních cen 

12:00 slAnění z láVky, břeh řeky 
Vltavy

12:00 – 16:15 cVč pAlouček Vás 
bAVí, břeh řeky Vltavy 
12:00 - zahájení
12:30 - Dechová hudba žáků ZUŠ 
Kralupy nad Vltavou

13:00 - Vzpomínka na Semafor - sólisté 
oboru pop. hudby ZUŠ Kralupy nad Vlt.
13:30 - Pitbul - beseda s boxerem 
Lubošem Šudou – ukázky sportu
14:15 - Kralupský Big Band – premiéro-
vé vystoupení
15:00 - promenáda s historickými 
kočárky Věry Čížkové
15:15 - vystoupení Milana Pitkina 
a Františka Sysla 

13:00 exhibiční ukázky bArMAnské 
shoW, hlavní pódium na břehu Vltavy

13:00 ApertA portA
13:00 otevření kostela sv. Jakuba 
Většího, Kralupy–Minice
13:00 komentovaná prohlídka kostela 
za přítomnosti Mgr. Františka Masaříka
16:00 mše sv. zvláště pro děti
17:00 zakončení, uzavření kostela

13:00 ApertA portA
13:00 otevření kostela Narození sv. 
Jana Křtitele, Zeměchy
15:00 komentovaná prohlídka kostela 
za přítomnosti Jana Primuse
18:00 uzavření kostela
Možnost rozhovoru s Janem Primusem 
po celou dobu otevření kostela. 

14:30 pěVecké Vystoupení sboru 
MArkéty WAGneroVé, hlavní pódium 
na břehu řeky Vltavy

16:30 krAlupský hudební festi-
Válek, pravý břeh pod Masarykovým 
mostem 
16:30 Luxus
18:00 Petr Spálený
19:30 Zelenina
21:00 Jelen
22:30 Xindl X
24:00 Queens of Everything

24:00 ohňostroj, břeh řeky Vltavy

neděle 7. června
09:00 – 12:00 florbAl pro krAlupy, 
sportovní hala na Cukrovaru
Zábavné dopoledne s florbalem, jehož 
součástí budou exhibiční zápasy našich 
nejmenších florbalistů a florbalistek. 
Zároveň pod vedením trenérů a hráčů 
si bude moct každý zájemce vyzkoušet 
vybrané florbalové disciplíny. Nebudou 
chybět ani florbalové soutěže o ceny.

09:00 turnAj nAdějí Ve VolejbAle, 
volejbalové kurty u hřiště TJ Sokol
5. ročník mezinárodního volejbalového 
turnaje starších žákyň za účasti druž-
stev ze Slovenska a ČR. Více informací 
na www.kralupskevolejbalistky.org



10:00 krAlupský kiloMetr,  
loděnice Kotva
3. ročník Memoriálu Jiřího Vachalce. Přijď-
te pokořit Vltavu v délce 1000 m. Závodit 
mohou ženy i muži, s neoprenem i bez.
Cílem konání této akce je obnovit tradici 
v plavání Kralupského kilometru, který 
se plaval od původního železničního 
mostu pod Dýhárnou až k Masarykovu 
mostu v Kralupech nad Vltavou již 
kolem roku 1945. Registrace účastníků 
v 09:00. Přihlášky najdete na www.
mestokralupy.cz

09:30 3. ročník stronGMAn krAlupy 
2015, stezka před KD Vltava v Lobečku
Tato akce je součástí Grand Prix Strong-
man 105.
09:30 – 13:00 kat. příchozí / Fitness, 
Strongwoman

14:00 – 17:00 kat. Strongman 
do 105 kg, Strongman nad 105 kg
Disciplíny: převracení pneu, farmářská 
chůze - tzv. kufry, tahání kamionu 
na popruzích, tlaková kombinace (kláda, 
jednoručky, axel - speciální osa), mrtvý 
tah s autem / s axel osou, vykládací 
závod - běh a vykládání břemen na plat-
formu. Více na www.strongman105.cz, 
www.strongmanteam.eu

12:00 -19:00 Výletní plAVby,  
loděnice Kotva
Plavební řád najdete níže na této straně.

13:00 country nedělní odpoledne, 
loděnice Kotva 
13:00 Trosečníci
15:00 Radek Tomášek s kapelou
16:30 Michal Tučný revival Plzeň
18:00 Hoši od ropné řeky

14:30 pohádkoVý (ne)les  
s rolničkou, tůň u řeky
Dobrodružná výprava k vltavské tůni 
v Lobečku. Loutkoví kamarádi z divadla 
Rolnička provedou děti pohádkovou ces-
tou, na které budou plnit úkoly, za něž 
získají razítka do pohádkové kartičky. 
Na jejím konci čeká za nasbíraná razítka 
odměna. Více na www.kasskralupy.cz

Plavby lodí

neděle 7. června

Na všechny akce – v rámci 
oslav Dnů Kralup – je vstup

ZDARMA

lodě: Viking, brekken - kapacita 6 osob
cena plavby: 60 min. 160,- kč / 1 osoba starší 3 let

120 min. 250,- kč / 1 osoba starší 3 let

12:00…Viking (60 min.)
12:20…Viking (60 min.)
12:40…Brekken 750 (60 min.)
13:00…Viking (60 min.)
13:20…Viking (60 min.)
13:40…Brekken 750 (60 min.)
14:00…Viking (60 min.)
14:20…Viking (60 min.)
14:40…Brekken 750 (120 min.) 
vyjížďka přes plavební komoru

15:00…Viking (60 min.)
15:30…Viking (60 min.)
16:00…Viking (60 min.)
16:30…Viking (60 min.)
16:40…Brekken 750 (60 min.)
17:20…Viking (60 min.)
17:30…Viking (60 min.)
17:50…Brekken 750 (60 min.)
18:30…Viking (60 min.)
19:00…Brekken 750 (60 min.)

Velký dík náleží partnerům:

Místo vyplutí: areál loděnice Kotva na pravém břehu Vltavy
Plavby si lze závazně rezervovat od 1. 6. 2015 

na tel: 777 798 231

Pořízené fotografie ze sobotního programu na břehu řeky Vltavy a v loděnici Kotva společností KAPAK 
je možnost zhlédnout a zakoupit si na www.kapakphoto.com


