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Velv ry a
Město Velvary a o. s. Človíček RaD vás zvou na oslavy

130 let provozu trati 
Kralupy - Velvary

Oslavy podpořili:

Město Velvary 
MT Comax Velvary 
Jiří Pecháček -Truhlářství
C connect s.r.o. 
Vladimír Širůček  
Dagmar Kubištová 
Jindřich Tichý

Jiří Webinger - MAD
Ivana Trhlíková - účetnictví
ROTT - stavební firma
Kovovýroba Josef Heřman
Václav Maurer- pískovna 
Černuc-TAUM
Nowaco
ZO OSŽ Všetaty

19:30 hod.
Švajneraj
Staropražské a starovelvarské písně varietní kapely.

21:00 hod.
Vyznání ohni /Divadelní a šermířská společnost Gonfanon/
Ojedinělá ohňová show, chrlení a polykání ohně, 
pyrotechnické efekty.  Věděli jste, že Velvary byly 
před 530 lety povýšeny na město zřejmě již podruhé, 
protože velký požár spolykal všechny dokumenty 
o tom, že již městem byly? Přijede král zase příště?

Doprovodne akce:
Náměstí:
Jízda na koních, řemeslné dílny, starověká střelnice,
dobový hodokvas, ražba pamětního velvarského 
tolaru.

Městské muzeum:
Výstava „Velvarský salon“ 
Prodej výroční turistické známky 

V sobotu 21. 4. v 10:00 se v rámci oslav koná 
v kostele sv. Kateřiny slavnostní mše, kterou bude 
celebrovat biskup Václav Malý.

130 let provozu trati Velvary-Kralupy 

Jízda parním vlakem
Kralupy 8.35
Kralupy předměstí 08.40 - 08.41
Velvary 8.57 

Velvary 11.05
Velká Bučina 11.09 - 11.10
Olovnice zastávka 11.15 - 11.16
Kralupy předměstí 11.22 - 11.31
Kralupy 11.36

Kralupy 12.35
Kralupy předměstí 12.40 - 12.42
Olovnice zastávka 12.48 - 12.49
Velká Bučina 12.54 - 12.55
Velvary 13.01 

Velvary 16.05
Velká Bučina 16.09 - 16.10
Olovnice zastávka 16.15 - 16.16
Kralupy předměstí 16.22 - 16.35
Kralupy 16.40

Program na velvarskem namesti:

10–18 hod.
Dobový jarmark

Kameník, kovář, keramik, perníkářka, caletníci 
a mnoho dalších řemesel.  Velvarské trhy jako za 

starých časů.

13–15 hod.
Chůdaři /divadlo Studna/

Je možné chodit po kamenném velvarském náměstí 
na chůdách a neupadnout? První pokus v historii!

Teátro Tyjátjátro /DS Scéna Kralupy/
Jedinečný divadelní spektákl plný nadpřirozených 

výkonů. K vidění jen jednou za 530 let!

Velvaráčci /ZŠ Velvary/
Vystoupení nejmladších Velvaráků.

Železný Zekon /Valašsko/
Síla, která sahá za hranice lidských možností. 

Světoznámý valašský silák ohýbá železné pruty, trhá 
ocelová lana a snad i pojídá řetězy!  

15–17 hod.
O statečném Sulejmanovi /Divadelní a šermířská společ-

nost Gonfanon/
Příběh z dob, kdy Turci vtrhli do Evropy. Tentokrát 

dorazí až do Velvar.

Pohádka O Všudybylovi /Divadlo Studna/
Všudybyl dokáže dát všechno do pořádku. Poradí si i 

ve Velvarech? Pohádka pro malé i velké.

Komorní soubor /ZUŠ Velvary/
Flétny, housle, nádhera.

Železný Zekon /Valašsko/
Narodil se za 530 let ve Velvarech muž, který by 
porazil udatného Zekona? Nechají se Velvaráci 

zahanbit? 

17–18 hod. 
Slavností příjezd družiny krále Vladislava II.

Jak se bude králi zamlouvat obec, které před 530 lety 
udělil městská práva? Nevezme si je zpět?

Orbis Pictus Velvarus /DS Scéna Kralupy/
Oživlé výjevy z historie Velvar aneb Aby pan král 

věděl, jak to tady bylo.

Historické tance /Regii Caroli regis/
Ladné tanečnice potěší nejen královské oko.

Pěší rytířský turnaj /Divadelní a šermířská společnost 
Gonfanon/

Řinčící zbraně, herold, šašek a především chrabří 
rytíři. Který z nich si vybojuje přízeň urozené paní?

18:30 hod.
Ginevra a ZUŠ Velvary

Skupina Ginevra a taneční soubor ZUŠ Velvary. 
Písně skočné, kramářské i žertovné.

530 let povyseni obce Velvary na mesto


