
Železniční muzeum ve Zlonicích
S naším Cyklohráčkem se můžete i letos vydat na výlet až do 
železničního muzea Zlonice, které všem výletníkům nadále nabízí 
k prohlídce stálou expozici zabezpečovacího zařízení, osobní přepravy, 
průmyslových lokomotiv a malodrážních vozidel. Dýchne zde na vás 
historie starých nádraží, parních lokomotiv či dřevěných vagónů. Malí 
výletníci se  mohou svézt úzkorozchodnou průmyslovou železnicí. 
Muzeum předloni zpřístupnilo i depozitář hasičských stříkaček.

Cyklohráček vás během své letošní sezóny sveze do Zlonic o vybraných 
sobotních odpoledních jízdách, které jsou uvedeny v jízdním řádu. 
Během výluky, při které pojede Cyklohráček po odklonové trase kolem 
hory Říp, bude vlak ve Zlonicích zastavovat o všech sobotách, nedělích 
a státních svátcích. Železniční muzeum Zlonice bude mít v těchto dnech 
prodlouženou otevírací dobu..

Aktuální informace o provozu a otevírací době muzea najdete 
na zmzlonice.draha.net.

Akce ve Slaném v roce 2023

Více na www.infoslany.cz

14.–21. dubna Dny francouzské kultury

13. května
Zahájení turistické sezóny – Kostel sv. Šimona 
a Judy v Dolíně (14:00)

20. května Husitské slavnosti

4. června Turistická vycházka – Židé ve Slaném (14:00)

9. června Slánská muzejní noc

16.–17. června Slánský Tuplák - pivní slavnosti

22. července Slánský okruh - závod historických vozidel

5. srpna
Turistická vycházka – Za barokními památkami 
Slaného (14:00)

18.–19. srpna Slánský open air festival Valník 2023

2. září Turistická vycházka pro rodiny s dětmi (14:00)

9. září Dny evropského dědictví ve Slaném 

23. září Rožnění uherského býka a závody v boulderingu

30. září Slaný na talíři – food festival

29. října Turistická Dušičková vycházka (15:00)

Zoopark Zájezd
V této útulné zoologické zahradě spatříte přes 100 druhů exotických 
a domácích zvířat, a to včetně lemurů, surikat, velbloudů či největší 
druhovou kolekci chameleonů v Evropě ve zdejší expozici Terária. Nejen 
děti se zabaví v koutku s domácími zvířaty ve volně přístupném výběhu 
Ušákov, kde bydlí největší králící světa nebo na hřišti s obří trampolínou. 
V zoo navíc po celý rok probíhá bohatý doprovodný program.

Aktuální informace o provozu zooparku najdete na 
www.zoopark-zajezd.cz.

Infocentrum Pod Velvarskou branou ve Slaném
Slánské infocentrum se stará o potřeby malých i velkých návštěvníků 
města už dvaadvacátým rokem a spolupráce s Cyklohráčkem slaví letos 
10 let! 

Pod souborným názvem Turistická sezóna pořádá íčko každoročně sérii 
vycházek, na které jste srdečně zváni. Program najdete v tomto letáku.  

Na webu www.infoslany.cz v  sekci Co dělat ve Slaném nebo Tipy na 
výlety najdete inspiraci, jak příjemně strávit volný čas ve městě i jeho 
okolí. 

Dovolujeme si doporučit nově otevřené zahrady. První z  nich je 
Kumpánova zahrada, jejíž nová podoba navazuje na práci významného 
prvorepublikového zahradního architekta Josefa Kumpána. Zahrada 
je odpočinkovým místem se  spoustou laviček, jezírkem, vodními 
prvky, cestičkami, stromy a květinovými záhony. Najdete ji v  ulici 
K. H. Borovského. Dvě menší zahrady se nalézají přímo v historickém 
centru. Zahrada piaristů je přístupná z Masarykova náměstí a Zahrada 
U  svatého Gotharda se nachází v  bezprostřední blízkosti gotického 
kostela sv. Gotharda. Všechny zahrady jsou od dubna do září otevřeny 
od 8 do 19 hodin a vstup je zdarma. 

Dalším skvělým místem pro pobyt v zeleni je Lesopark Háje. V rozlehlém 
rovinatém lesoparku se sítí cest a pěšinek si na své přijdou rodiny 
s  dětmi, pejskaři i malí cyklisté. Využít můžete třeba pumptrackovou 
dráhu, místo pro grilování, dětské hřiště a pomyslnou třešničku na dortu 
– dětský lanový park Pavouček.

Poznávat naše město můžete i s našimi quest hrami, které si vyzvednete 
v infocentru. Pro menší děti je to hra Hybaj na Háje! A pro ty větší hra 
Před hradbami za hradbami královského města Slaný.

Návštěvníkům, kteří dávají přednost mobilním aplikacím, nabízíme 
hru Skryté příběhy – Bernardovo srdce, která vás zavede do doby, 
kdy se  bývalé královské město Slaný stalo poddanským a úpělo pod 
nadvládou pánů z  Martinic. Druhá aplikace Slaný 1602 nabízí 3D 
rekonstrukci středověkého opevnění města Slaný.

Těšíme se na vás v infocentru, kde vám ukážeme unikátní sbírku slánek 
a vždy rádi poradíme, jak strávit prima den ve Slaném: kde se dobře 
najíst, napít a kde si zamlsat. Dozvíte se u nás i podrobnosti o letošní 
hře s naším Bořkem.

Letní otevírací doba: 1. duben až 31. říjen 2023
Po – Pá 9:00–17:00, So, Ne, svátek 9:00–16:30, 
polední přestávka 12:00–12:30, Velikonoční pondělí zavřeno.

FB/IG Infocentrum Slaný, Velvarská 136, Slaný, tel. 728 842 924

Vycházky ve Slaném 
13. 5. od 14 hod. Slavnostní zahájení turistické sezóny. Putování 
rozkvetlými sady až k dolínskému kostelíku. Jedinečná možnost 
komentované prohlídky kostela sv. Šimona a Judy s jeho secesní 
výzdobou ze začátku 20. století. Zdarma. 

4.  6. od  14 hod. Židé ve Slaném. Komentovaná vycházka po stopách 
slánské židovské komunity, při které navštívíme místa, která jsou 
spojena se židovskou historií Slaného. Vycházka je spojena s prohlídkou 
veřejnosti běžně nepřístupného židovského hřbitova ve Slaném.  

5. 8. od 14 hod. Za barokními památkami Slaného. Vycházka, při 
které si připomeneme 365. výročí příchodu piaristů do Slaného. 
V  průběhu vycházky nahlédneme do interiéru kostela Nejsvětější 
Trojice s Loretánskou kaplí i do kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé 
piaristické koleji.

2. 9. od 14 hod. Adamova cesta do středověkého města. Akční vycházka 
pro malé návštěvníky od 6 let v doprovodu rodičů, která vám zpestří 
poznávání historie města Slaný. Soutěžní klání s všetečným klukem 
o kopu stříbrných.

29. 10. od 15 hod. Dušičková vycházka. Oblíbená vycházka po slánských 
hřbitovech, jejichž historie sahá až do 16. století

Vstupné na vycházky je: 80 Kč dospělí a 60 Kč děti. Vycházky začínají 
vždy před Infocentrem Pod Velvarskou branou.

Výletní vlak Cyklohráček jezdí v  letošní sezóně již jubilejním 
desátým rokem, a to opět o sobotách, nedělích a státních 
svátcích od 25. března do 29. října 2023. 

Vzhledem k  plánovaným výlukovým činnostem na pravidelné 
trase Cyklohráčku, při kterých bude nutné vést vlak po 
odklonových trasách, letos nepřinášíme tištěnou podobu 
jízdního řádu. Aktuální informace o provozu a případných 
změnách a výlukách jsou k dispozici na obvyklých informačních 
portálech – na  www.pid.cz/cyklohracek či na sociálních sítích 
Cyklohráčku, dále na informační lince Pražské integrované 
dopravy 234 704 560 nebo na informační lince Českých drah 
221 111 122.

Rezervace
Rezervace míst k sezení se již neprovádějí. Výběr volných míst 
k sezení či stání je do vyčerpání kapacity jednotlivých vozů.

I na letošní rok připravujeme ve spolupráci s národním 
dopravcem České dráhy a.  s. speciální výlety, při kterých 
se s Cyklohráčkem podíváme do nejrůznějších turisticky 
zajímavých destinací ve Středočeském kraji. Vzhledem 
k velkému zájmu cestujících v loňském roce letos rozšiřujeme 
četnost těchto letních jízd, kdy se můžete těšit na 14 výletů, 
jež se uskuteční každé úterý a čtvrtek od 11. 7. do 24. 8. 
Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých informačních 
portálech (web a sociální sítě).

I v letošní sezóně můžete využít nabídky drobného 
občerstvení formou tzv. ČD Minibaru. V Cyklohráčku probíhá 
tento prodej prostřednictvím výdejního okénka v tzv. 
cyklovoze. Platba je zde možná pouze v hotovosti a nabídka 
občerstvení je omezená zázemím pro vlakový personál ve 
vlaku. Během dne může být sortiment v případě potřeby 
doplněn.

Při mimořádnostech nebo plánovaných výlukách může na 
vybraných spojích docházet k neposkytování této služby.

Letní výlety s Cyklohráčkem

ČD Minibar

Jízdní řád na www.pid.cz

Kumpánova zahrada, foto J. Čelikovský
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Hraj si cestou na výlet!

Cyklohráček vyjíždí 
do jubilejní 10. sezóny

v provozu od 25. března do 29. října 2023



Zatímco se strojvedoucí s vlakvedoucími Cyklohráčku postarají, 
abyste v pořádku dorazili do svého cíle, naši tzv. hrajvedoucí 
mají na starosti, aby vám cesta vláčkem příjemně uběhla. Děti 
dostanou na památku drobné upomínkové předměty včetně 
dětské jízdenky, kterou si sami orazítkují, cyklisté pak obdrží 
refl exní pásku s cyklomapou. Hrajvedoucí vám také poradí 
s výběrem společenských her, vysvětlí pravidla různých dětských 
aktivit (např. hra Namaluj nám obrázek a získej odměnu) nebo 
vám dají tip, kam v okolí trati Cyklohráčku vyrazit na výlet, 
pokud nemáte pevně stanovený cíl cesty. Pokud se budete 
potřebovat na cokoliv ohledně vláčku zeptat, už víte, na koho 
se máte obrátit!

Jízdné
Ve výletním vlaku Cyklohráček neplatí žádné speciální jízdné. 
Vláček stále jezdí za standardní Tarif Pražské integrované 
dopravy (PID), Tarif Českých drah (ČD) nebo Systém jednotného 
tarifu OneTicket.

Vůz plný hraček
V oranžovém nízkopodlažním voze, kam lze pohodlně 
nastoupit s kočárky, na vás čeká spousta hravých překvapení:

• Pestrobarevné stavebnice a motorické kostky

• Houpací pytel

• Dřevěná vláčkodráha se spoustou mašinek

• Dřevěné hry na stěnách pro malé cestující

• Stanoviště strojvedoucího přestavěné na dětskou hernu

Vůz plný balónků
V růžovém voze se můžete těšit na velké pestrobarevné 
balónkoviště se skluzavkou, které si oblíbí každý malý cestující. 
Uvnitř vagonu na vás ale čeká i velká molitanová stavebnice, 
speciální dřevěné hry na stěnách nebo houpací pytel. V tomto 
vozu najdete také deskové hry, ke kterým si můžete zapůjčit 
fi gurky od našich hrajvedoucích.

Vůz plný her 
Modrý vůz plný her nabízí dětem množství aktivit, které jim 
zpříjemní cestu na výlet i zpátky domů. Uvnitř na vás čeká 
další balónkoviště podobné tomu z růžového vagónu. Nechybí 
tu ani tabule na kreslení s barevnými či bílými křídami, dva 
kreslicí stolky či knihovnička nejen pro malé cestovatele, ve 
které si můžete na cestu vláčkem půjčit nejednu knížku. Pokud 
nám namalujete obrázek na památku, obdržíte od našich 
hrajvedoucích ještě další drobnost na památku.

Vůz plný kol
Jestliže jste zodpovědní sportovci a namísto her vás spíše 
zajímá, jestli jsou vaše kola připravena na výlet, tak myslíme 
i na cyklisty! Na palubě Cyklohráčku je k dispozici:

• kompresor na huštění pneumatik

• sada lepení 

• základní nářadí pro opravu kola

• refl exní pásek

Hrajvedoucí řídí hru

Řazení vlaku
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Zajímavosti nejen v okolí Okoře

234 704 560
www.pid.cz/cyklohracek

Pravidelná trasa vlaku
Výletní vlak Cyklohráček jezdí i letos v  rámci trvalého stavu 
v  nezměněné trase. Z  pražského hlavního nádraží se tak vydá 
do středočeského královského města Slaný. Podíváte se opět 
na nejhezčí pražskou železniční trať – tzv. Pražský Semmering, 
dále do malebného kraje kolem zříceniny hradu Okoř a do 
Zákolanského údolí, kde se můžete vydat na výlet do útulného 
Zooparku Zájezd nebo k  nejstarší dochovalé stavbě v  celých 
Čechách – rotundě sv. Petra a Pavla na Budči. Významným cílem 
zůstává konečná stanice Slaný, jež nabízí mnoho zajímavých 
aktivit pro malé i velké. Cyklohráček taktéž během sezóny 
několikrát zavítá až k železničnímu muzeu ve Zlonicích.

Novinky letošní sezóny (2023)
Mezi loňskou a letošní sezónou prošly vozy Cyklohráčku  
generální opravou, při které došlo mimo jiné k modernizaci 
sociálních zařízení, topení či renovaci interiéru. Novinkou je 
taktéž vnitřní obnova vozu plného balónků, jehož interiér 
dostal zcela nový růžový kabát a díky úpravám některých míst 
k sezení došlo ke zvětšení původního balónkoviště, které je nyní 
zabezpečeno stabilnějším materiálem pro bezpečnost malých 
i velkých výletníků. Cyklohráček dále prošel dalšími drobnými 
opravami původního stanoviště strojvedoucího v  oranžovém 
nízkopodlažním voze, které bylo před několika lety přestavěno 
na dětskou hernu.

Během několika letošních měsíců čeká Cyklohráček výluková 
činnost na jeho pravidelné trase, díky které bude muset jezdit 
odklonem přes místa, kde v současné době vlak už jen zřídka kdy 
potkáte. Z Prahy se během výluky vydá podél Vltavy do Kralup 
nad Vltavou a dále kolem renesančního zámku v Nelahozevsi 
až k památné hoře Říp. Projede po trati mezi Straškovem 
a Zlonicemi, kde už není žádný pravidelný provoz osobních vlaků. 
Přesný termín výluky lze dohledat na www.pid.cz/cyklohracek, 
kde se dozvíte více informací o trase i jízdním řádu vlaku.

Výluková trasa vlaku

Železniční viadukt

Kousek od Okoře, v místě, kterému se říká 
Nový Mlýn, si můžete prohlédnout kamenný 
dvouobloukový železniční viadukt, který 
byl postaven v roce 1873. Jeho výška činí 
kolem 19 metrů. Jezdí po něm Cyklohráček 
a je vyhledávanou technickou památkou.

Studánka svatého Václava

Tajemná studánka s křišťálovou vodou se nachází 
na úpatí kopce, avšak zůstává zrakům těch, kteří 
o ní nevědí, zpravidla skryta. Na vrcholu klenby 
byl vytesán nápis „Svatováclavské“, který je dnes 
špatně čitelný. Z této studánky podle pověsti 
pil i sv. Václav, který trávil studia na nedalekém 
budečském hradišti.

Zoopark Zájezd

Rodinný Zoopark Zájezd se  nachází
mezi Kladnem a Prahou, hned vedle 
Okoře. Chová přes 100 druhů exotických 
a  domácích zvířat. Po celý rok připra-
vuje zábavné a naučné programy pro 
návštěvníky, např. komentovaná krmení, 
prohlídky s průvodcem, oslavy naroze-
nin nebo příměstské tábory.

Zřícenina hradu Okoř

Romantický hrad, jež byl podle archeologických 
výzkumů založen ve druhé polovině 13. století, 
je již zcela neodmyslitelně spojován s bílou paní. 
Dominantu hradu tvoří torzo hradní věže, které je 
obklopené napůl zřícenými stěnami. Prohlédnout 
si však můžete i ruiny raně gotické kaple nebo 
zbytky pozdně gotického opevnění. Hrad má 
otevřeno vždy o víkendech a svátcích, od června 
do září pak denně kromě pondělí.

Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči

Na kopci mezi Kováry a Zákolany se už po 
dobu 1 100 let tyčí rotunda, jež byla postavena 
z příkazu knížete Spytihněva I. někdy po 
roce 895. Dnes představuje jedinou zachovalou 
předrománskou stavbu a nejstarší stojící 
kamennou architekturu v Čechách. O víkendech 
od června do září bývá rotunda otevřena 
veřejnosti.

© ROPID & IDSK, březen 2023Grafi cká úprava a sazba: František Brynda
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