Cesta za zlatým pokladem ve Slaném

Zajímavosti v okolí

Vydejte se po příjezdu do Slaného na dobrodružnou cestu městem.
Ve vlaku dostanete od hrajvedoucího herní plán
a jak vystoupíte, můžete vyrazit na cestu za
pokladem. Pokud posbíráte všechny indicie
správně, dovedou vás ke zlatému pokladu
ukrytému ve městě. Něco si z něj budete moct
odnést a získáte také unikátní turistickou
vizitku Cyklohráčku.
Na cestě vás doprovodí Bořek – malý kluk,
který se narodil už hodně dávno a je tak tím
nejpovolanějším parťákem na cestu. Město
Slaný ho dostalo do svého znaku už v době, kdy Českému
království vládl Václav II.

Koleč

Hraj si cestou na výlet!
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 bratra 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.

Železniční muzeum ve Zlonicích
Pojeďte se s Cyklohráčkem 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 průmyslovou železnicí a můžete si tu posedět
v parčíku s fontánou.

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.

Do Zlonic jede tuto sezónu odpolední Cyklohráček o těchto
sobotách: 29. 4., 27. 5., 24. 6.,29. 7., 26. 8., 30. 9. a 28. 10. 2017,
kdy je v muzeu prodloužena otevírací doba do 17 hodin.

Kováry

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 restauraci.

železniční
muzeum

Slevové kupony na zábavu ve Slaném
Od hrajvedoucího dostanete slevovou kartu s kupony. Pokud je
chcete použít, nechte si na ni dát speciální razítko z Cyklohráčku.
Bez tohoto razítka jsou kupony neplatné. Pak už stačí slevovou
kartu předložit na příslušném místě a sleva je vaše. Slevy platí
i v pracovní dny. Ale pozor, musíte si je vybrat do konce října
2017, pak kupony přestanou s koncem sezóny Cyklohráčku
platit.

Zákolany zastávka

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 vyhledávanou technickou památkou.

Zlonice

Akce ve Slaném v roce 2017
22. dubna

Slavnostní zahájení turistické sezóny 2017

20. května

Městské slavnosti ve Slaném

27. května

Den dětí v letním kině Slaný

3. června

Dětský sportovní den

16. – 17. června

Pivní slavnosti Slánský Tuplák

15. července

Závod historických vozidel Slánský okruh

25. – 26. srpna

Slánský open air festival Valník

2. září

Rožnění uherského býka

14. – 16. září

Mistrovství Evropy mládeže a juniorů v boulderingu

23. září

Vycházka po sakrálních památkách Slaného
speciálně pro cestující Cyklohráčku

6. října

Noc vědců

Zoopark Zájezd
V zooparku uvidíte na 40 druhů exotických
a domácích zvířat. Místní specialitou je několik
druhů lemurů, drápkaté opičky, surikaty, rysi
nebo klokani. V letních měsících tu najdete
jedinečnou expozici chameleonů, kterou
jinde v Česku neuvidíte. Děti zaujme dětská
zoo, ve které mohou za zvířátky do výběhu.
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Noutonice

Cyklohráček vyjíždí
do 4. sezóny
v provozu od 25. března do 29. října 2017
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Jízdní řád
Cyklohráček je v provozu o sobotách, nedělích a svátcích
od 25. března do 29. října 2017. Aktuální informace o změnách
a výlukách jsou k dispozici na informační lince Českých drah
840 112 113 a na www.cyklohracek.cz. Rezervace větších skupin
nutná na bezouska@zap.cd.cz.

Zatímco se strojvedoucí Cyklohráčku postará, abyste úspěšně
dorazili ke svému cíli, hrajvedoucí má na starosti, aby vám cesta
příjemně ubíhala. Když si budete chtít půjčit něco na hraní nebo
třeba jen poradit s pravidly hry, už víte na koho se obrátit!
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v úseku Slaný - Zlonice jede pouze ve dnech 29. 4., 27. 5.,
24. 6.,29. 7., 26. 8., 30. 9. a 28. 10. 2017

Muzeum studené války a protivzdušné obrany

Hrajvedoucí řídí hru

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

Vůz plný her
V tomto voze si můžete kreslit křídou na tabuli nebo si půjčit
hrací kostku a ﬁgurky od hrajvedoucího na deskové hry u okénka:

Vůz plný hraček
Ve voze s dětským koutkem na vás čeká spousta hravých
překvapení:
•

Pestrobarevné stavebnice a nástěnné hry

•

Houpací pytel

•

Vláčkodráha a spousta mašinek

•

Leporela a knížky pro nejmenší

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

Kompresor na huštění pneumatik

•

Člověče, nezlob se!

•

Sada lepení

•

Dáma a šachy

•

Základní nářadí pro opravu kola

•

Elfíkova cesta

•

Reﬂexní pásek

•

Barevná mašinka

Hrajvedoucí má pro vás ale i hry, ke kterým stolek nepotřebujete:
•

Karetní hry (Prší, Žolíky, Černý Petr, Kvarteto, Uno)

•

Černé historky

•

Hra Kdy už tam budeme?

•

Dobble

Prohlédněte si jeden z největších zpřístupněných bunkrů
v ČR, který byl vybudován v osmdesátých letech minulého
století a sloužil jako velitelské stanoviště protivzdušné obrany
Prahy a nasajte atmosféru období studené války v tehdejším
Československu. V rozsáhlém podzemí o velikosti 5500 m2
navštívíte technologické zázemí bunkru, které sloužilo pro
udržení života a bojeschopnosti posádky, dále se dostanete
do sálů bojového velení, odkud byla obranná a bojová činnost
řízena. Ke konci si můžete zblízka prohlédnout rakety sovětských
komplexů spolu s dalšími prostředky protivzdušné obrany.
Muzeum je otevřené každou sobotu od 20. 5. do 16. 9., v červenci
a srpnu také každou neděli. Prohlídky se konají každých 30 minut
v čase od 12:00 do 15:30 a trvají přibližně 75 minut. Přednost mají
ti návštěvníci, kteří si dopředu zarezervují termín na webových
stránkách muzea www.bunkr-drnov.cz. Organizované skupiny
si pak mohou domluvit i individuální termín pro prohlídku.

Nová trasa
Novinkou letošní sezóny je nová trasa Cyklohráčku, který bude
z Prahy odjíždět z hlavního nádraží a sveze všechny cestující
po nejhezčí pražské železniční trati (Pražský Semmering) přes
Smíchov na Zličín.

Legrace na kole i na kolejích
Speciální vlaková souprava Cyklohráček vyjíždí na trať o víkendech a státních svátcích. Je určena pro všechny nadšené výletníky, kteří věří, že i cesta může být cíl, a chtějí si vychutnat každý
kilometr své výpravy, ať už cestují pěšky, na kole nebo vlakem.
Svezte se jedinečným vlakem pro malé i velké výletníky, který
nenajdete v žádném jiném depu široko daleko. Pro všechny děti
mají hrajvedoucí připraveny drobnosti na památku.
Užijte si zábavu ve Slaném díky slevovým kupónům. Ochutnejte
místní pivo nebo navštivte s dětmi skvělou cukrárnu. Vydejte se
ve Slaném na dobrodružnou cestu za zlatým pokladem.

Jízdenky

Vůz plný balónků

Bunkr
kr Drnov

I nadále se můžete těšit na vůz plný balónků, který poprvé vyjel
na trať v loňské sezoně a ihned si našel své příznivce. Uvnitř
vagonu na vás čeká velké balónkoviště se skluzavkou, houpací
pytel, velká stavebnice a speciální dřevěné hry na stěnách.
V tomto vagonu, stejně jako v ostatních, také najdete deskové
hry, ke kterým si můžete půjčit ﬁgurky od hrajvedoucích.
Podlešín

V Cyklohráčku nebudete platit žádné speciální jízdné. Tento
vlak pro výletníky jezdí za standardní tarif Českých drah (ČD)
a Pražské integrované dopravy (PID). Jízdenky ČD si můžete
koupit ve stanicích u pokladen, nebo u průvodčího, pokud
nastoupíte tam, kde pokladna není. Jízdné PID ve vlaku platí
jak v podobě předplatních papírových nebo elektronických
kuponů, tak v podobě jízdenek PID pro jednotlivou jízdu,
a to vždy podle jejich časové a pásmové platnosti. Pokud
se rozhodnete cestovat na jednotlivé jízdenky PID, kupte si je už
v Praze i pro cestu zpět.

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.
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