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Den Cyklohráčku ve Slaném
Sobota 30. března 2019 od 10:30 do 17:00 hod.

V sobotu 30. března 2019 se bude u příležitosti 5. výročí výletního vláčku pro malé i velké konat 
u vlakové stanice Slaný tzv. Den Cyklohráčku, na který jste všichni srdečně zváni.  Na návštěvníky 
čekají symbolické oslavy této netradiční vlakové soupravy, jenž bude v den akce mimořádně 
posílena o motorový retro vůz řady 854. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program nejen ve 
Slaném! Cyklohráček bude slavit i v Železničním muzeu ve Zlonicích, které zahajuje svou letošní 
sezónu! Akce ve Slaném se bude konat od 10:30 do 17:00 hod.

Těšíme se na Vaši účast!

Na co se můžete těšit na nádraží ve Slaném:
ź komentované prohlídky místní dopravní kanceláře
ź hudební vystoupení slánské kapely BG-swing  (10:45-11:15 / 12:00-13:00 / 14:00-15:00 hod.)
ź představení Divadla Dam Dam „Husy na tahu“  (od 11:15 a 13:15 hod.)
ź statická výstava autobusu dopravce ČSAD Slaný a.s.
ź informační stánky PID, ČD a města Slaný
ź tradiční workshop Cyklohráčku pro malé návštěvníky
ź stánky s občerstvením
ź atrakce pro děti
ź speciální jízdy motorového vozu 831.043 „Kredenc“ do Zlonic a Kralup nad Vltavou
ź speciální jízdy historických autobusů po Slaném a také do Vinařic či Zlonic

Na co se můžete těšit v Železničním muzeu Zlonice:
ź zpřístupnění nového lapidária (staré mlýnské kameny a sochy andělů či díla kameníka 

a restaurátora Alexandra Bláhy)
ź ukázka práce hasičů SDH Zlonice
ź malá výstava autoveteránů
ź tradiční jízdy historickou malodráhou v areálu muzea
ź stánek s občerstvením a možností opékání špekáčků
ź v trase „Slaný - Zlonice” budou zavedeny mimořádné jízdy motorového vozu 831.043 „Kredenc“
ź v trase „Zlonice,Žel.st. - Zlonice,Lisovice,Muzeum“ budou zavedeny mimořádné jízdy 

historického autobusu

Jízdy historických autobusů:
jeden z historických autobusů zajistí okružní jízdy po městě Slaný

druhý z historických autobusů pojede do Hornického skanzenu Mayrau a do Železničního muzea Zlonice

Jízda motorového vlaku 831.043 „Kredenc”
ź ranní jízda z Loun přes Zlonice do Slaného a odpolední zpět do Loun
ź přes den mimořádné jízdy mezi Slaným a Zlonicemi
ź odpolední speciální jízda ze Slaného do Kralup nad Vltavou a zpět

Další doprovodný program:
ź komentovaná prohlídka Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
ź Po příjezdu ranního Cyklohráčku do Slaného pojede historický autobus do skanzenu (odjezd cca 

v 10:50 hod.), kde pokračuje komentovaná prohlídka (cca 11:30-13:15 hod.) a následně se bus 
vrátí zpět s cestujícími do Slaného (příjezd zpět cca ve 13:45 hod.). POZOR! Do historického 
autobusu nutná rezervace míst na cyklohracek@ropid.cz (omezená kapacita míst ve vozidle).
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