
Cesta za zlatým pokladem ve Slaném
Pokud prozradíte ve vlaku hrajvedoucímu, že jedete s dětmi až do Slaného, 
nabídne vám herní plán a mapku města s tím, že jakmile 
vystoupíte, můžete se vydat na dobrodružnou cestu 
za  zlatým pokladem. Jestliže správně vyplníte číselnou 
tajenku, jejíž otázky se vztahují k historickým památkám 
Slaného, dojdete až ke zlatému pokladu ukrytému 
ve městě. Něco si z něj budete moci odnést a navíc 
získáte unikátní turistickou vizitku Cyklohráčku.

Cestou za pokladem 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 nejen na zábavu ve Slaném
Od hrajvedoucího dostanete slevovou kartu s kupony. Slevovou kartu 
nebo jednotlivé kupóny můžete bez jakýchkoliv dalších náležitostí 
(např. razítkování) předložit na příslušném místě a sleva je vaše. Slevy 
platí i v pracovní dny, ale pozor, musíte je uplatnit do konce října 2019 
– s koncem sezóny Cyklohráčku kupony přestávají platit.

Vycházky ve Slaném 
Zahájení turistické sezóny – Novou sezónu zahájí město Slaný hravě! 
Přijďte si zahrát Městskou hru II. – „Kdo zachrání Jeremiáše?“ Těšit se 
můžete na rébusy i kvízy. Hra je určená pro dvou až čtyřčlenné týmy 
(rezervace týmů nutná předem). Zahájení sezóny se uskuteční v sobotu 
27. dubna od 14 hodin.

Tajemná noční vycházka pro děti – Chcete se projít v setmělém městě 
a přitom se dozvědět něco zajímavého o jeho historii? Pokud ano, 
neváhejte a vydejte se na noční vycházku pro děti, která se koná v pátek 
14. června od 21 hodin.

Vycházky po svatých místech, sakrálních perlách města – O sobotách 
13. července a 14. září se od 13 hodin uskuteční oblíbené vycházky po 
nejvýznamnějších sakrálních stavbách města. Podívate se například 
do kostela sv. Gotharda, do klášterního kostela Nejsvětější Trojice či do 
kaple Zasnoubení Panny Marie.

Tajemná noční vycházka pro dospělé – Nenechte si ujít atmosféru 
nočního města a tichých zákoutí. Navíc se dozvíte mnoho zajímavého 
o životě ve středověku. A pokud dorazíte až na konec prohlídky, čeká na 
vás překvapení! Noční vycházka pro dospělé proběhne v pátek 16. srpna 
od 21 hodin.

Hornický skanzen Mayrau
Novinkou letošní sezóny Cyklohráčku je spolupráce s Hornickým 
skanzenem Mayrau, se kterým má náš vláček bohaté zkušenosti již 
z loňského roku. Nachází se v obci Vinařice u Kladna, kde si v prostorách 
bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku. 
Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního 
pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do 
podzemí dolu. Návštěník má tak možnost projít cechovnou, řetízkovými 
šatnami a koupelemi až k jámovým budovám dolu.

Skanzen je otevřen celoročně každý den od 9 hodin, prohlídky zde 
začínají každou celou hodinu.  Informace o vstupném a jednotlivých 
prohlídkových okruzích najdete na www.mayrau.omk.cz. 

I když se Hornický skanzen Mayrau nenachází přímo u trasy Cyklohráčku, 
může být ideálním cílem vašeho výletu, při kterém spojíte jízdu naším 
vláčkem s prohlídkou dolu.

Tip na výlet: Vydejte se s Cyklohráčkem až do Slaného, projděte  se 
historickým centrem města a z autobusového nádraží pokračujte linkou 
PID 609 až k areálu skanzenu (cesta autobusem trvá necelých 20 minut).

Železniční muzeum ve Zlonicích
S naším výletním vláčkem se můžete i letos podívat do železničního 
muzea Zlonice, jež všem výletníkům nabízí k prohlídce stálou expozici 
zabezpečovacího zařízení, osobní přepravy, průmyslových lokomotiv 
a malodrážních vozidel. Dýchne tu na vás historie starých nádraží, 
parních lokomotiv či dřevěných vagónů. Malí výletníci se mohou svézt 
úzkorozchodnou průmyslovou železnicí. V letošním roce navíc muzeum 
zpřístupňuje nové lapidárium.

Cyklohráček vás nově sveze do Zlonic šestnáctkrát za sezónu, a to každé 
druhé sobotní odpoledne: 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 
6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10. a 26. 10. V tyto dny je 
v muzeu prodloužena otevírací doba do 16:30.

Akce ve Slaném v roce 2019
23. března 10. Josefínský jarmark 

30. března Den Cyklohráčku na vlakovém nádraží

6. dubna 12. Slánský pochod s pejsky 

27. dubna Slavnostní zahájení turistické sezóny 2019

25. května Husitské slavnosti ve Slaném 

14. – 15. června Slánský tuplák – pivní slavnosti 

13. července Slánský okruh – závod historických vozidel 

13. července Turistická vycházka – Po svatých místech, sakrální perly města 

23. – 24. srpna Slánský open air festival Valník

7. září Dny evropského dědictví ve Slaném 

14. září Turistická vycházka – Po svatých místech, sakrální perly města 

20. – 22. září Rožnění uherského býka 

234 704 560
www.pid.cz

Trasa vlaku
Speciální vláček vás letos doprovází již šestým rokem při vašich cestách 
za výlety. S Cyklohráčkem se opět svezete z pražského hlavního nádraží 
do královského města Slaný. Proveze vás Pražským Semmeringem, 
který je považován za nejhezčí pražskou železniční trať. Přes novou 
železniční zastávku v  blízkosti stanice metra B Jinonice a přes Zličín 
se s ním dostanete až do středočeské Hostivice, kde se koleje napojují 
na kladenskou trať. Cyklohráček však pokračuje malebným krajem 
kolem hradu Okoř a Zákolanským údolím, odkud už mu do Slaného 
stačí jen několik málo kilometrů cesty. Během sezóny pak navíc ještě 
16× zavítá až do stanice Zlonice.

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.

Novinky letošní sezóny
Cyklohráček si pro vás v letošním roce připravil spoustu novinek. Tou 
největší je nový vagón plný překvapení, který zařadíme do pravidelného 
provozu v průběhu jara. Nahradí tak původní vůz plný her, který 
odchází do věčných lovišť, nicméně v novém vozu se vyřádí nejen malí, 
ale i velcí cestovatelé.

Vláček letos nově zastaví i ve dvou nových železničních zastávkách. 
První z nich je zcela nově vybudovaná zastávka Praha-Jinonice v těsné 
blízkosti stanice metra B. Blíže k Cyklohráčku však budou mít i obyvatelé 
středočeské Hostivice, neboť vláček zastaví v zastávce Sadová.

Velkou novinkou jsou také častější jízdy Cyklohráčku až do Zlonic, kde 
se necelý kilometr od nádraží nachází krásné železniční muzeum, jež 
každoročně láká nesčetné množství nadšenců železnice. Od 30.  3. 
sem vláček zavítá celkem 16× za sezónu, a to každé druhé sobotní 
odpoledne.

Novým partnerem se stává Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, kde 
si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí 
na Kladensku.

Muzeum studené války a protivzdušné obrany
Navštivte jeden z největších zpřístupněných vojenských 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 průvodce provede 
technologickým zázemím bunkru, sloužícím pro udržení života 
a bojeschopnosti posádky, a poté i částí bojovou - tzv. sály bojového 
velení, odkud byla činnost protivzdušné obrany vyhodnocována 
a  řízena. Závěrem prohlídky si můžete zblízka prohlédnout sovětské 
protiletadlové rakety spolu s dalšími prostředky protivzdušné obrany.

Muzeum je otevřeno od června do září každou sobotu, v červenci 
a  srpnu také každou neděli. Prohlídky trvají přibližně 60 minut 
a  začínají každou celou hodinu. Termíny a časy prohlídek najdete na 
www. bunkr- drnov. cz, kde si můžete návštěvu zarezervovat. Naleznete 
zde také 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 sobotu 30. března 2019.

22. dubna – Velikonoční pondělí – Infocentrum bude zavřené.

ZloniceZlonice

železniční 
muzeummuzeum PodlešínPodlešín

Bunkr Drnovkr Drnovkr Drnov

Hraj si cestou na výlet!

Cyklohráček vyjíždí 
do 6. sezóny
v provozu od 23. března do 28. října 2019
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Jízdní řád
Cyklohráček je v provozu o sobotách, nedělích a svátcích 
od 23. března do 28. října 2019. 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 prahanostalgie@cd.cz. 

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

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! 

Na výlet s Veselou krávou či Legem
Nedílnou součástí Cyklohráčku bude od letošní sezóny tzv. Veselá 
kráva nebo, chcete-li, Lego. Nevíte, oč jde? Jde o  motorovou 
lokomotivu řady 714, která bude nově vedoucím hnacím 
vozidlem celé soupravy Cyklohráčku. Její klasická barevná 
kombinace továrního nátěru na čelech lokomotiv připomíná 
maskota značky tavených sýrů, od nichž je odvozena přezdívka 
Veselé krávy. Název Lego se pak používá proto, že lokomotiva 
připomíná oblíbenou dětskou stavebnici díky svému barevnému 
a především tvarovému uspořádání karoserie. Naše lokomotiva 
však bude laděna do modrého korporátního stylu společnosti 
České dráhy, a.s., jenž se zavádí postupně od roku 2008 na 
vozidla většiny typových řad. Celá souprava Cyklohráčku tak 
bude plná barev!

Jízdné
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.

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 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.

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 her (už jen dočasně)
I vláček je jen stroj, který na světě nezůstává věčně, a tak 
se  s  jedním vozem budeme muset v průběhu jarních měsíců 
rozloučit. Nezoufejte však, že Cyklohráček přijde zcela o celý 
vagónek plný zábavy! Dostane zbrusu nový vůz plný překvapení, 
na který se můžete těšit zhruba dva měsíce po zahájení letošní 
sezóny! Než ho dáme kompletně celý dohromady, užijete si 
cestou na výlet zábavu ještě v původním voze plného her, ve 
kterém si můžete kreslit křídou na tabuli, vyhrát si s molitanovou 
stavebnicí nebo si od hrajvedoucích zapůjčit hrací kostku 
a fi gurky na oblíbené deskové hry, nebo karty, ke kterým stolek 
nepotřebujete.

Nový vůz plný překvapení
V průběhu jarních měsíců jsme nejen pro všechny malé výletníky 
přichystali milý dárek. Cyklohráček dostanete zbrusu nový 
vůz, který bude plný překvapení! Uvnitř vagónu na vás čeká 
nové bálonkoviště, které je u dětí asi nejoblíbenější atrakcí, jež 
si nachází stále nové příznivce. Nebude tu chybět ani nová tabule 
na kreslení s barevnými a bílými křídami, dva kreslící stolky či 
knihovnička nejen pro malé cestovatele, ve které si můžete na 
cestu naším vláčkem zapůjčit knížku. Stolky u  okenních rámů 
budou stejně jako v jiných vagónech doplněny o oblíbené 
deskové hry, jakými jsou například „Člověče, nezlob se!“ nebo 
„Elfíkova cesta“.

Jede, jede Cyklohráček, 

ve vagoncích plno hraček. 

Nechybí vagón pro kola, 

cyklistický výlet – to je zábava! 

Velké děti i ty malé, 

navštíví Okoř či město Slané, 

k tomu dvakrát za měsíc, 

vyrážíme do Zlonic! 

NoutoniceNoutonice

KováryKováry

KolečKoleč Zákolany zastávka
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Zajímavosti nejen v okolí Okoře

  *  v úseku Slaný – Zlonice jede jen ve dnech 30. 3., 13. 4., 27. 4., 
 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 
 28. 9., 12. 10. a 26. 10. 2019.

Jízdní řád Cyklohráčku

směr TAM km stanice / zastávka TP směr ZPĚT

09:02 13:02 0 PRAHA HL. N. C P 12:46 18:46

09:10 13:10 4
Praha-Smíchov      
severní nástup. B  

0 12:38 18:38

09:23 13:23 12 Praha-Jinonice B 0 12:29 18:29

09:25 13:25 14 Praha-Cibulka 0 12:26 18:26
příj. 09:32 13:32

19 Praha-Zličín B
odj. 12:19 18:19

odj. 09:38 13:38 příj. 12:12 18:12

09:43 13:43 22 Hostivice-Sadová 1 12:09 18:09
příj. 09:45 13:45

23 Hostivice 1
odj. 12:07 18:07

odj. 09:47 13:47 příj. 12:02 18:02

09:51 13:51 26 Jeneč zastávka 1 11:57 17:57

09:54 13:54 28 Hostouň u Prahy 1 11:53 17:54

  29 Dobrovíz-Amazon 1  17:53

09:56 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. 10:43 14:43

60 SLANÝ 4
odj. 11:01 16:55

odj. 14:45* příj. 16:53*

14:58* 70 ZLONICE 5 16:41*

Zákolany ast vkZákolany zzasastátávkvkaa

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.

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 
celoročně vždy o víkendech a svátcích, od června 
do září navíc v pracovní dny 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.


