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Symbolické ukončení 5. sezóny Cyklohráčku
Netradiční výlet s lokomotivou Karkulka do Železničního muzea Zlonice  
a historickým autobusem do Hornického skanzenu Mayrau

Vážení cestující,

s příchozím podzimem končí již tradičně provoz sezónního vlaku pro 
malé i velké výletníky – Cyklohráčku. Symbolické ukončení jeho 5. sezóny 
se  uskuteční v sobotu 27. října 2018, na kterou ROPID, České dráhy, 
Železniční muzeum Zlonice a Hornický skanzen Mayrau pořádají bohatý 
program nejen pro příznivce kolejové dopravy.

Ranní vlak ze stanice Praha hl. n. v 9:03 bude vedený klasickou vlakovou 
soupravou Cyklohráčku do stanice Slaný (příj. 10:45). Ze  Slaného bude 
vypraven historický autobus Škoda 706 RTO LUX, který sveze všechny 
zájemce o historii těžby černého uhlí na Kladensku na komentovanou 
prohlídku do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích.

Polední vlak ze stanice Slaný v 11:01 bude vedený klasickou vlakovou 
soupravou Cyklohráčku do stanice Praha hl.n. (příj. 12:50).

Odpolední vlak ze stanice Praha  hl.  n. ve 12:58 bude vedený ve složení 
lokomotivy přezdívané Karkulka se třemi retrovozy zvanými Rybák 
a  klasickou vlakovou soupravou Cyklohráčku až do stanice Zlonice (příj. 
14:58). Ve Zlonicích bude připraven bohatý doprovodný program ve zdejším 
železničním muzeu.

Podvečerní vlak ze stanice Zlonice v 16:41 bude opět vedený ve složení 
lokomotivy přezdívané Karkulka se třemi retrovozy zvanými Rybák 
a klasickou vlakovou soupravou Cyklohráčku, a to až do stanice Praha hl. n. 
(příj. 18:50). 

Více informací a jízdní řády Cyklohráčku a historického autobusu najdete na www.pid.cz, www.cyklohracek.cz a také na oficiálním facebookovém 
profilu www.facebook.com/cyklohracek. V Cyklohráčku platí běžný tarif ČD a PID, přeprava historickým autobusem od stanice Slaný do Hornického 
skanzenu Mayrau a zpět a od stanice Zlonice do Železničního muzea Zlonice a zpět je zdarma. Přeprava kočárků a rozměrnějších předmětů 
vč. kol je vyloučena.

Jízda historickým autobusem
Vzhledem k velmi omezené kapacitě míst v historickém autobusu Škoda 
706 RTO LUX je pro jízdu ze Slaného do Hornického skanzenu Mayrau 
ve Vinařicích (a zpět) předem nutná rezervace na adrese cyklohracek@ ropid. cz! 
Cestující bez rezervace míst nebude možné přepravit.

Na co se můžete těšit:

• odpolední mimořádná jízda Cyklohráčku s lokomotivou Karkulka 
a retro osobními a bistro vozy Rybák

• bohatý doprovodný program v Železničním muzeu Zlonice

• jízda historickým autobusem Škoda 706 RTO LUX

• přibližně dvouhodinová komentovaná prohlídka Hornického 
skanzenu Mayrau zaměřená na hornickou činnosti na Kladensku

Hornický skanzen Mayrau
• návštěva cechovny, řetízkových šaten, koupelen 

a jámových budov dolu

• ukázka provozu parního těžního stroje firmy 
Ringhoffer Smíchov z roku 1905

• exkurze do štoly pod kopcem Homole včetně ukázky dobývacích 
metod

• expozice báňského záchranářství v budově Dýmnice

Více na http://mayrau.omk.cz/. Vstupné uhradí každý návštěvník 
na pokladně muzea.

Železniční muzeum Zlonice
• výstava staré zemědělské techniky

• výstava hasičské technicky včetně ukázky hašení 
koněspřežní stříkačkou

• komentovaná prohlídka Lisovic s průvodcem

• stánky s ukázkami výroby panenek plněných ovčí 
vlnou, s dřevěnými replikami středověkých zbraní, s dřevěnými 
lokomotivami pro děti aj.

• výroční turistická známka 700 let obce Lisovice 

a další doprovodný program

Více na http://zmzlonice.draha.net/. Vstupné uhradí každý návštěvník 
na pokladně muzea. Pro cestující Cyklohráčku je zároveň připraven slevový 
kupón, který obdrží od hrajvedoucích přímo ve vlaku.

v sobotu  
27. října 2018


