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ŽELEZNIČNÍ MUZEUM VE ZLONICÍCH

Pojeďte se s Cyklo-
hráčkem podívat do 
historie cestování na 
železnici. Cyklohráček 
vás doveze sedmkrát za 
sezónu až do Zlonic, kde 
se ani ne 15 minut od 
nádraží nachází krásné 
železniční muzeum. Tam 
na vás dýchne historie starých nádraží, parních lokomotiv, 
dřevěných vagonů, svezete se úzkorozchodnou průmyslo-
vou železnicí a můžete si tu vysadit stromek pro štěstí.

Do Zlonic jede tuto sezónu odpolední Cyklohráček o těchto 
sobotách:  23. 4., 28. 5., 25. 6., 30. 7., 27. 8., 24. 9. a 29. 10. 

AKCE VE SLANÉM
23. dubna Slavnostní zahájení turistické sezóny 

2016
30. dubna Slavnost květů ve Slaném – cyklojízda 

rozkvetlými ovocným sady
21. května Městské slavnosti ve Slaném
28. května Den dětí v letním kině Slaný
17. a 18. června Pivní slavnosti Slánský Tuplák a Slánská 

kvasnice
18. června Folklorní festival v letním kině Slaný
16. července Závod historických vozidel Slánský 

okruh
26. a 27. srpna Slánský open air festival Valník
24. a 25. září Rožnění uherského býka a MČR v Boul-

deringu
15. října Havelský jarmark a Slánské štrůdlování 

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Okoř
Romantický hrad v údolí Zákolanského potoka neodmyslitelně 
spojený s bílou paní má otevřeno o víkendech a svátcích vždy 
10 do 16 hodin. V podhradí najdete na posilněnou cukrárnu i re-
stauraci.

Železniční viadukt
Kousek od Okoře, v místě, kterému se říká Nový mlýn, si můžete 
prohlédnout majestátní železniční viadukt, který stavěli italští 
dělníci v letech 1872–1875. Jezdí po něm i Cyklohráček a je vy-
hledávanou technickou památkou.

Zoopark Zájezd
V zooparku uvidíte na 40 druhů exotických a domácích zvířat. 
Místní specialitou je několik druhů lemurů, drápkaté opičky, su-

rikaty, rysi nebo klokani. V letních měsících tu najdete jedineč-
nou expozici chameleonů, kterou jinde v Česku neuvidíte. Děti 
zaujme dětská zoo, ve které mohou za zvířátky do výběhu. 

Rotunda Sv. Petra a Pavla, Budeč
Dodnes funkční rotunda stojí na kopci mezi Kováry a Zákolany 
už 1 100 let a pamatuje mladá knížata Václava a jeho brat-
ra Boleslava, kteří se zde učili psát. Jedná se o vůbec nejstarší 
dochovanou stavbu v celých Čechách. První písemné zprávy 
o Budči pocházejí už ze svatováclavských legend z 10. století.

Studánka svatého Václava
Tajemná studánka s křišťálovou vodou na úpatí kopce zůstává 
zrakům těch, kteří o ni nevědí, zpravidla skryta. Z této studánky 
pil podle pověsti i svatý Václav, který trávil studia na nedalekém 
budečském hradišti.
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NOVINKA!

CESTA ZA ZLATÝM POKLADEM
VE SLANÉM

Vydejte se po příjezdu do 
Slaného na dobrodružnou 
cestu městem. Ve vlaku 

dostanete od hrajvedoucího herní 
plán a jak vystoupíte, můžete vy-
razit na cestu za pokladem. Pokud 
posbíráte všechny indicie správně, 
dovedou vás ke zlatému pokladu 
ukrytému ve městě. Něco 
si z něj budete moct od-
nést a  získáte také uni-
kátní turistickou vizitku 
Cyklohráčku.

Na cestě vás doprovodí 
Bořek – malý kluk, který 
se narodil už hodně dávno 
a je tak tím nejpovolaněj-
ším parťákem na cestu. Město Slaný ho dostalo do svého 
znaku už v době, kdy Českému království vládl Václav II.

SLEVOVÉ KUPÓNY NA ZÁBAVU
VE SLANÉM

V letáčku naleznete řadu slevových kupónů. Pokud 
je chcete použít, chyťte ve vlaku hrajvedoucího 

a  nechte si dát na kupón speciální razítko z Cyklohráč-
ku. Bez tohoto razítka jsou kupóny neplatné. Pak už stačí 
kupón předložit na příslušném místě a sleva je vaše.

Slevy platí i v pracovní dny. Ale pozor, musíte si je vybrat 
do konce října 2016, pak kupóny přestanou s koncem se-
zóny Cyklohráčku platit.

PROCHÁZKA S PRŮVODCEM 
Projděte si slavnou Wilsonovu třídu ve Slaném 
s průvodkyní v historickém secesním kostýmu 

a  nechte na sebe dýchnout dobu, kdy dámy z měšťan-
ských domů nosily krásné šaty a pánové vycházeli na uli-
ci v kloboucích. Dozvíte se zajímavé informace o historii 
zdejších měšťanských domů. Vycházka je připravena na 
neděle 5. června, 4. září a 9. října 2016 ihned po příjezdu 
ranního Cyklohráčku do Slaného. Průvodkyni na nádraží 
snadno poznáte. 

NOVINKA!

 Nový vůz s balónkovištěm! 

Jízdy do železničního muzea!



234 704 511 www.ropid.cz www.cd.cz

SLEVOVÉ KUPONYHRAJVEDOUCÍ ŘÍDÍ HRU

Zatímco se strojvedoucí Cyklohráčku postará, abys 
úspěšně dorazil ke svému cíli, hrajvedoucí má na 

starosti, aby ti cetsa příjemně ubíhala. Když si budeš chtít 
půjčit něco na hraní nebo třeba jen poradit s pravidly hry, 
už víš na koho se obrátit!

Kopec hraček do zatáček   
Jednotlivé vozy Cyklohráčku jsou vybaveny tak, aby se bě-
hem cesty vyřádili všichni bez ohledu na věk nebo důvod 
cesty. Hrajvedoucí dokáže tahat z rukávu spoustu nápadů!

Vůz plný her
V tomto voze si můžeš třeba kreslit křídou na tabuli nebo si 
půjčit hrací kostku a fi gurky od hrajvedoucího na deskové 
hry u okénka:

• Člověče, nezlob se!
• Dáma a šachy
• Elfíkova cesta
• Barevná mašinka

Hrajvedoucí má pro tebe ale i hry, ke který sto-
lek nepotřebuješ:

•  Karetní hry (Prší, Žolíky, Černý Petr, Kvarteto, Uno)
•  Černé historky
•  Hra Kdy už tam budeme?
•  Dobble

Vůz plný hraček
•  Ve voze s dětským koutkem na tebe čeká spousta hra-

vých překvapení:
•  Pestrobarevné stavebnice a nástěnné hry
•  Houpací pytel
•  Vláčkodráha a spousta mašinek
•  Leporela a knížky pro nejmenší

Vůz plný kol
Jestliže jsi zodpovědný sportovec a namísto her tě spíše 
zajímá, jestli je tvé kolo připravené na výlet, hrajvedoucí 
myslí i na tebe! Na palubě Cyklohráčku je k dispozici:

•  Kompresor na huštění pneumatik
•  Sada lepení
•  Základní nářadí pro opravu kola
•  Refl exní pásek

Vůz plný balónků
Zbrusu nový vůz plný balónků se objeví na trati během 
dubna 2016 a máš se na co těšit! Uvnitř bude veliké ba-
lónkoviště se skluzavkou, houpací pytel, velká stavebnice a 
speciální dřevěné hry na stěnách, se kterými si poradí jen ti 
nejzručnější. I tady najdeš klasické deskové hry, ke kterým 
ti půjčí hrajvedoucí fi gurky a kostky.  

Aquapark SlanýAquapark Slaný
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ PRO CESTUJÍCÍ CYKLOHRÁČKU: 85 Kč na osobu na celý den

50 % SLEVA NA VSTUPNÉ ZA OSOBU + HRA – Sestav si vedutu Slaného

ZDARMA - cyklistická mapa Brázdou Přemysla Oráče od Džbánu ku Praze

(kupóny platí pouze s razítkem Cyklohráčku od hrajvedoucího z vlaku)

Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Masarykovo nám. 159
274 01 Slaný

Lacinova 1720 
274 01 Slaný

Vlastivědné muzeum je v neděli 
zavřené. 
V sobotu je otevřeno od dubna 
do  září v čase 9 – 17 hod, v březnu 
a říjnu 9 – 16 hod. 
O státních svátcích pouze 9 – 12 hod.

Wilsonova 689
274 01 Slaný

K jakémukoli jídlu z našeho menu: JEDEN PŮLLITR TOVÁRENSKÉ 10° ZA 10 KČ

Při koupi dvou zákusků: DVA KOPEČKY ZMRZLINY ZDARMA

Ručně vyrobená zmrzlina ze Slaného 

ZLEVNĚNÁ RODINNÁ VSTUPENKA ZA 100,- (2 dospělí a 3 děti)

Palackého 214
274 01 Slaný

Lisovice 7 
273 71 Zlonice 

Ručně a poctivě
cukrarstvipudilovi.cz

Cukrárna
VENEZIA

LEGRACE NA KOLE I NA KOLEJÍCH

Speciální vlaková souprava Cyklohráček vyjíždí na 
trať každý víkend. Je určená pro všechny nadšené 

výletníky, kteří věří, že i cesta může být cíl, a chtějí si vy-
chutnat každý kilometr své výpravy, ať už cestují  pěšky, 
na kole anebo vlakem.

• Svez se jedinečným vlakem pro malé i velké, který ne-
najdeš v jiném depu široko daleko.

• Dárky pro nejmenší: pro všechny děti mají hrajvedoucí 
připraveny drobnosti na památku.

• Užij si zábavu ve Slaném díky slevovým kupónům. 
Ochutnejte místní pivo nebo navštivte s dětmi skvělou 
cukrárnu.

• Vydej se ve Slaném na dobrodružnou cestu za zlatým 
pokladem.

TURISTICKÁ VIZITKA CYKLOHRÁČKU

Sbíráte turistické vizitky? Vizitka Cyklohráčku na 
vás čeká v informačním centru ve Slaném. Ale není 

to zas tak jednoduché. Turistickou vizitku získáte jenom 
jako účastníci hry Cesta za zlatým pokladem s kompletně 
vyplněným herním plánem nebo po předložení  jízdenky 
ČD nebo PID z Cyklohráčku s razítkem od hrajvedoucího 
z vlaku.

JÍZDNÍ ŘÁD

Cyklohráček je v provozu o sobotách, nedělích a svátcích 
od 25. března do 30. října 2016. Aktuální informace o změ-
nách a výlukách jsou k dispozici na informační lince Čes-
kých drah 840 112 113 a na www.cyklohracek.cz. Rezervace 
větších skupin nutná na bezouska@zap.cd.cz.

 JÍZDENKY

V Cyklohráčku nebudete platit žádné speciální jízd-
né. Tento vlak pro výletníky jezdí za standardní ta-

rif Českých drah a Pražské integrované dopravy. Jízdenky 
ČD si můžete koupit ve stanicích u pokladen, nebo u prů-
vodčího, pokud nastoupíte tam, kde pokladna není. Jízdné 
Pražské integrované dopravy ve vlaku platí jak v podobě 
předplacených papírových nebo elektronických kuponů, 
tak v podobě jízdenek PID pro jednotlivou jízdu, a to vždy 
podle jejich časové a pásmové platnosti. Pokud se roz-
hodnete cestovat na jednotlivé jízdenky PID, kupte si je už 
v Praze i pro cestu zpět.

směr TAM km stanice / zastávka  TP směr ZPĚT

09:18 13:18 0 Praha Masarykovo nádraží îB P 12:52 18:49 

09:22 13:22 2 Praha-Bubny P 12:47 18:44 

09:29 13:29 6 Praha-Dejvice îA 0 12:35 18:35 

09:38 13:38 10 Praha-Veleslavín îA B 12:29 18:29 

09:43 13:43 13 Praha-Ruzyně B 12:20 18:20 

09:53 13:53 17 Hostivice 1 12:15 18:15 

09:58 13:58 20 Jeneč zastávka 1 12:08 18:08 

10:02 14:02 22 Hostouň u Prahy 1 12:05 18:05 

10:04 14:04 23 Dobrovíz 1 12:03 18:03 

10:08 14:08 26 Středokluky 1 11:59 17:59 

10:11 14:11 28 Tuchoměřice 1 11:55 17:55 

10:16 14:16 31 Noutonice 2 11:50 17:50 

10:22 14:22 36 Kováry 3 11:42 17:42 

10:25 14:25 38 Zákolany zastávka 3 11:38 17:38 

10:29 14:29 40 Koleč 4 11:34 17:34 

10:39 14:39 47 Podlešín 5 11:25 17:25 

10:45 14:45 51 Slaný předměstí 5 11:19 17:19 

10:50 14:50 54 Slaný 5 11:16 17:16 

 15:04 * 64 Zlonice 6  17:02 * 

* … v úseku Slaný - Zlonice jede pouze ve dnech 23.4., 28.5., 25.6., 30.7., 27.8., 24.9., 29.10.2016

NOVINKA!


