
Cesta za zlatým pokladem ve Slaném
Vydejte se po příjezdu do Slaného na dobrodružnou cestu 
městem. Ve vlaku dostanete od hrajvedoucího herní plán 
a jakmile 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.

Slevové kupony na zábavu ve Slaném
Od hrajvedoucího dostanete slevovou kartu s kupony. Pokud je chcete 
použít, nechte si na ně dát speciální razítko z Cyklohráčku. Bez tohoto 
razítka jsou jednotlivé 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 2018, kupony přestanou 
s koncem sezóny Cyklohráčku platit.

Vycházky ve Slaném 
Infocentrum Pod Velvarskou branou každoročně připravuje vycházky 
v rámci turistické sezóny. Zahájení turistické sezóny se v letošním 
roce uskuteční v sobotu 21. dubna od 9 hodin. Vycházka povede až 
do nedaleké obce Třebíz. 

Městská hra – v sobotu 29. září bude pro děti i dospělé přichystána 
již druhá městská hra, která vás zavede až do středověku. Čeká vás 
odpoledne plné rébusů a kvízů. 

Speciální vycházka – na závěr sezóny je plánována speciální vycházka 
pro cestující Cyklohráčku. Průvodkyně v dobovém kostýmu vás provede 
Wilsonovou třídou, navštívíte zákoutí městského divadla, kde bude 
prohlídka zakončena krátkým divadelním představením. 

Muzeum včelařství v Kolči
Po rozsáhlé rekonstrukci západního křídla barokního zámku v Kolči 
bylo nedávno otevřeno muzeum včelařství. Zámek Koleč byl postaven 
v letech 1711-1713 na místě původního statku a renesanční tvrze, 
bohužel v současné době je ve velice špatném stavu.

Základem expozice muzea je historie včelařství v Kolči, kde se nacházel 
jeden z nejznámějších a největších tuzemských výrobců medometů 
a dalšího včelařského příslušenství – fi rma Švarc. V expozici najdete 
od fi rmy Švarc plno historických exponátů a zajímavých dobových 
publikací a návodů. Další části expozice představují návštěvníkům 
tradiční postup výroby medu z dnešního i historického pohledu. 
Atraktivním prvkem je 3D kino, které přitáhne i návštěvníky mladších 
věkových kategorií. Rozsáhlá a velice poučná expozice vznikla 
za přispění a odborného dohledu kladenského Českého svazu včelařů.

Muzeum v Kolči se může stát Vaší zastávkou na cestách za poznáním 
autem, pěšky či na kole nebo můžete využít v letním období oblíbený 
Cyklohláček, který má zastávku cca 300 m od zámku.

Železniční muzeum ve Zlonicích
Pojeďte se s Cyklohráčkem podívat na expozici zabezpečovacího 
zařízení a osobní přepravy, průmyslových lokomotiv a malodrážních 
vozidel. Cyklohráček vás opět sedmkrát za sezónu doveze až do Zlonic, 
kde se ani ne 15 minut chůze 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. 

Do Zlonic jede tuto sezónu odpolední Cyklohráček o těchto sobotách: 
28. 4., 26. 5., 30. 6., 28. 7., 25. 8., 29. 9., 27. 10., kdy je v muzeu 
prodloužena otevírací doba do 17 hodin.

Akce ve Slaném v roce 2018
21. dubna Slavnostní zahájení turistické sezóny 2018

26. května Městské slavnosti ve Slaném 

2. června Den dětí v letním kině Slaný

15. – 16. června Slánský tuplák – pivní slavnosti 

14. července Slánský okruh – závod historických vozidel 

24. – 25. srpna Slánský open air festival Valník

22. září Rožnění uherského býka 

22. září Finále Českého poháru v boulderingu

13. října Havelský jarmark a Slánské štrůdlování 

20. října Pohádkový les pro děti

234 704 560
www.pid.cz

Trasa vlaku
Cyklohráček aneb vlak nejen pro všechny malé i velké výletníky 
jezdí v letošní sezóně opět z pražského hlavního nádraží a sveze 
vás po nejhezčí pražské železniční trati - Pražském Semmeringu. 
Přes Smíchov a Zličín se dostane až do středočeské Hostivice, 
odkud pokračuje malebným krajem kolem hradu Okoř až 
do Slaného. Během sezóny pak navíc ještě 7× zavítá až do stanice 
Zlonice.

Legrace na kole i na kolejích
Speciální vlaková souprava Cyklohráček vyjíždí na trať o víken-
dech  a státních svátcích. Je určena pro všechny nadšené výlet-
níky, 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
V Cyklohráčku nebudete platit žádné speciální jízdné. Tento vlak 
pro výletníky jezdí stále za standardní tarif Českých drah (ČD) 
a Pražské integrované dopravy (PID). Jízdenky ČD si můžete 
koupit ve stanicích u pokladen, nebo u vlakvedoucího, 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.

Muzeum studené války a protivzdušné obrany
Navštivte 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 5 500 m2 vás zkušený průvodce 
provede technologickým zázemím bunkru, sloužícím pro udržení života 
a bojeschopnosti posádky, a podíváte se i do sálů bojového velení, 
odkud byla obranná a bojová činnost řízena. Závěrem si můžete zblízka 
prohlédnout mohutné protiletadlové rakety spolu s dalšími prostředky 
protivzdušné obrany.

Muzeum je otevřeno každou sobotu od 2. června do 15. září, 
v červenci a srpnu také každou neděli. Prohlídky začínají každou 
celou hodinu (v případě větší návštěvnosti i každou půlhodinu) v čase 
od 12:00 do 16:00 a trvají přibližně 70 minut. Termín prohlídky si můžete 
i rezervovat na www.bunkr-drnov.cz, kde také najdete další informace.

Infocentrum Slaný
Letní otevírací doba (duben - říjen) v Infocentru Pod Velvarskou branou: 
Po – Pá 9:00 – 17:00; So, Ne, Svátky 9:00 – 16:30

Infocentrum se poprvé otevře o víkendu v neděli 1. dubna 

2. dubna – Velikonoční pondělí – Infocentrum bude zavřené.
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Hraj si cestou na výlet!

Cyklohráček vyjíždí 
do 5. sezóny
v provozu od 24. března do 28. října 2018
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Jízdní řád
Cyklohráček je v provozu o sobotách, nedělích a svátcích 
od 24. března do 28. října 2018. Aktuální informace o změnách 
a výlukách jsou k dispozici na informační lince Českých drah 
221 111 122 a na www.cyklohracek.cz. 

Rezervace

Při skupině 10 a více osob doporučujeme rezervaci míst k sezení 
na bezouska@gr.cd.cz. 

V ostatních případech je výběr volných míst k sezení 
do vyčerpání kapacity.

Zatímco se strojvedoucí a vlakvedoucí Cyklohráčku postarají, 
abyste v pořádku 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 máte obrátit! 

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, vyhrát si 
s molitanovou stavebnicí 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 vás ale i hry, ke kterým stolek nepotřebujete:

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

• Černé historky

• Dobble

1. Jak se jmenuje jedna z nejvytíženějších stanic 
Cyklohráčku, odkud se můžete vydat na zříceninu 
známeho hradu Okoř?

2. Jakou stanici lze využít jako výchozí místo pro výlet 
k majestátnímu železničnímu viaduktu?

3. Ve které stanici Cyklohráčku je potřeba vystoupit, 
abychom se dostali k vyhlídkové plošině letadel 
nacházející se na okraji obce Kněževes?

4. Nedaleko stejnojmenné stanice Cyklohráčku je obec, kde 
se nachází barokní zámek s muzeem včelařství. Jaká je 
to obec?

5. Jak se jmenuje část městysu Zlonice, kde se nachází 
železniční muzeum?

6. V jakém velkém městě Cyklohráček začíná?
7. Nedaleko jaké obce se nachází jeden z největších 

zpřístupněných bunkrů v České republice?
8. Jaká obec má na svém území útulnou zoologickou 

zahradu s více než 80 druhy exotických a domácích 
zvířat?

9. Jak se jmenuje nejstarší dochovalá stavba (rotunda) 
v České republice?

10. Jak se jmenuje chlapec, který Vás doprovází cestou 
za zlatým pokladem ve Slaném?

11. Jaký je název hradu, na kterém podle známé trampské 
písničky strašila bílá paní?

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

• Pestrobarevné stavebnice a nástěnné hry

• Houpací pytel

• Dřevěná vláčkodráha se spoustou 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, 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

Vůz plný balónků
Asi nejoblíbenější je u dětí vůz plný balónků, který si stále 
nachází nové 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 fi gurky od hrajvedoucích.

  *  v úseku Slaný - Zlonice jede pouze ve dnech 28. 4., 26. 5., 
 30. 6., 28. 7., 25. 8., 29. 9., 27. 10.

Jízdní řád Cyklohráčku

směr TAM km stanice / zastávka TP směr ZPĚT

9:03 12:58 0 PRAHA HL. N. C P 12:50 18:50

9:11 13:11 4
Praha-Smíchov      
severní nástup. B

0 12:40 18:40

9:26 13:26 14 Praha-Cibulka 0 12:27 18:27

příj. 9:33 13:33
19 Praha-Zličín B

odj. 12:20 18:20

odj. 9:40 13:40 příj. 12:13 18:12

příj. 9:46 13:46
23 Hostivice 1

odj. 12:06 18:07

odj. 9:47 13:47 příj. 12:02 18:02

9:51 13:51 26 Jeneč zastávka 1 11:57 17:57

9:54 13:54 28 Hostouň u Prahy 1 11:53 17:54

  29 Dobrovíz-Amazon 1  17:53

9:56 13:56 30 Dobrovíz 1 11:51 17:50

10:01 14:01 33 Středokluky 1 11:47 17:46

10:04 14:04 34 Tuchoměřice 1 11:43 17:38

10:09 14:09 37 Noutonice 2 11:38 17:33

10:15 14:15 42 Kováry 3 11:30 17:24

10:18 14:18 44 Zákolany zastávka 3 11:26 17:20

10:23 14:23 46 Koleč 3 11:22 17:16

příj. 10:33 14:33
53 Podlešín 4

odj. 11:11 17:05

odj. 10:34 14:34 příj. 11:10 17:04

10:39 14:39 57 Slaný předměstí 4 11:05 16:59

příj. 10:45 14:43
60 SLANÝ 4

odj. 11:01 16:55

odj. 14:45* příj. 16:53*

14:58* 70 ZLONICE 5 16:41*

Hrajvedoucí řídí hru Cyklohráčská křížovka
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Zoopark Zájezd

V této útulné zoo uvidíte přes 80 druhů 
exotických a domácích zvířat, včetně lemurů, 
surikat, klokanů, i unikátní expozici Terária s asi 
největší sbírkou chameleonů v Evropě. Nejen 
děti se zabaví v koutku s domácími zvířaty, 
na dětském hřišti nebo pod slunečníky na 
Piknikárně. V zoo navíc po celý rok probíhá 
bohatý doprovodný program.

Železniční viadukt

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

KováryKováry

Okoř

Romantický hrad, který je neodmyslitelně 
spojený s bílou paní, byl postaven ve 14. století. 
Jeho dominantou je torzo hradní věže, které je 
obklopené napůl zřícenými stěnami. Můžete si 
zde prohlédnout ruiny raně gotické kaple či zbytky 
pozdně gotického opevnění. Hrad má otevřeno 
vždy o víkendech a svátcích, od června do září 
pak denně kromě pondělí, a to od 10 do 16 hodin. 
V podhradí můžete na posilněnou navštívit 
cukrárnu a restauraci.

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.

Studánka svatého Václava

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

Muzeum včelařství v Kolči

Muzeum navazuje na bohatou tradici včelařství 
v Kolči a okolí. Najdete ho v prostorech barokního 
zámku Koleč, jenž se nachází ve stejnojmenné 
obci a který byl postavený v letech 1711-1713 
na místě původní tvrze ze 16. století. Návštěvníci 
se v muzeu dozví nejen zajímavosti o historii 
včelaření, ale i jak se včely mezi sebou dorozumívají, 
jaký mají význam pro lidstvo, jaký je život v úlu 
a mnoho dalšího.


