
2.PODZIMNÍ SRAZ VETERÁNŮ 
     KRALUPY NAD VLTAVOU 
 
Sobota 1.10.2022 
 

Kralupský spolek přátel historických vozidel pro vás připravuje za přispění města Kralupy nad Vltavou již druhý ročník 
"Podzimního setkání"  veteránů v tomto městě.  Na Palackého náměstí bude možné vystavovat automobily, motorky 
a jiné stroje do roku výroby 1979. Pochopitelně jsou vítáni účastníci v dobových kostýmech. 

Účastníci po vystavení  vozidel a po jejich hodnocení v anketě návštěvníků  vyjedou na cca 30 km dlouhou spanilou 
jízdu. 

Komentovaný start  bude v intervalu 30 vteřin z ulice Palackého. Trasa vede ve velké míře po Kralupech nad Vltavou 
a okolí, aby bylo umožněno divákům prohlédnout si automobily také v pohybu. Je zároveň navržena tak, aby se 
účastníci jízdy na trati navzájem potkávali a křížili. Když bude startovat poslední vozidlo, první startující se budou již 
vracet zpět na náměstí, takže se bude po celý čas stále na co dívat. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté 
stánkové občerstvení a ukázky dobových řemesel. 

Ve swingovém rytmu zahraje hudba ZUŠ Kralupy nad Vltavou. 

 Přejímka a registrace vozidel: od 8:30  hodin 
 Zahájení a přivítání účastníků: 10:00 hodin 
 Divácká anketa:  9:00 - 14:00 hodin 
 Předvedení dobových kočárků a oblečení:     12:00 hodin  
 Start spanilé jízdy:   12:30 hodin 
 Dojezd posledního vozidla:    cca 14:00 hodin 
 Vyhlášení výsledků divácké ankety a ukončení akce:    15:00 hodin 

!!! Vjezd bude umožněn pouze přihlášeným vozidlům (účastníkům), počet je omezen !!!  NEVÁHEJTE - NEČEKEJTE 

Registrační poplatek: 
 
registrační poplatek hotově na místě -  řidič 300,-Kč / spolujezdec 200,-Kč 
 
V ceně registračního poplatku je polední občerstvení, upomínkové předměty, zajištění akce. 
  
Přihlašování: 
 
Preferujeme přihlašování elektronicky prostřednictvím našich webových stránek www.veteranikralupy.cz , kde 
získáte veškeré potřebné informace. Pro případné dotazy volejte p.Praus 602 342 979, p.Rak 602 203 358 nebo pište 
na info@veteranikralupy.cz 

Upozorňujeme, že akce se mohou zúčastnit pouze vozidla s platným průkazem Historického vozidla, nebo 
Technickým průkazem, platnou testací HV nebo technickou prohlídkou a platným pojištěním zákonné odpovědnosti. 
Za toto ručí majitel vozidla. 
 
Je nutno dodržovat platné předpisy, vyhlášky a pokyny pořadatelů, chovat se ohleduplně k majetku veřejnému i 
osobnímu a dbát ochrany životního prostředí.  
 
Pořadatel neručí za případné havárie, poškození, nebo úrazy způsobené vozidly při této akci. 
 


