Infocentrum Pod Velvarskou branou ve Slaném
V letošním roce oslaví infocentrum 20 let od svého založení. Po celou
tu dlouhou dobu se pilně stará o potřeby malých i velkých návštěvníků
města a ani v roce svého kulatého výročí tomu nebude jinak.

Trasa vlaku
Speciální vlaková souprava Cyklohráčku vás při vašich cestách
za výlety doprovází letos již osmým rokem. Každou sobotu, neděli
i svátky vás vlak opět dvakrát denně sveze z pražského hlavního
nádraží do královského města Slaný. Podíváte se na nejhezčí
pražskou železniční trať, tzv. Pražský Semmering, přes Jinonice,
Cibulku a Zličín se dostanete do středočeské Hostivice, odkud
vláček pokračuje malebným krajem kolem zříceniny hradu Okoř
a Zákolanským údolím, kde se můžete vydat na výlet do útulné
zoo v obci Zájezd nebo k nejstarší dochovalé stavbě v celých
Čechách – na rotundu sv. Petra a Pavla na Budči. Významným cílem
je konečná stanice Slaný, jež nabízí mnoho zajímavých aktivit pro
malé i velké. Cyklohráček během sezóny několikrát zavítá až do
Zlonic, kde se nedaleko nádraží nachází železniční muzeum.

FFP2

Respektujte, prosím, všechna aktuálně platná hygienická
opatření platná ve všech dopravních prostředcích
(metro, tramvaj, autobus, trolejbus, vlak, lanovka, přívoz),
a to zejména povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos.

Plánované výluky Cyklohráčku
V termínu od 10. 5. do 2. 7. 2021 potká náš výletní vláček (ale
i další běžné vlaky ČD) výluka. V souvislosti s plánovanými
opravami na železniční trati č. 121 v úseku mezi Noutonicemi
a Podlešínem bude Cyklohráček organizován podle výlukového
jízdního řádu.

Vycházky na letošní turistickou sezónu jsou již připraveny, a to včetně
několika novinek. Můžete se s námi vypravit na zajímavou cestu po
nejstarších památkách města, ukázat odvahu při noční vycházce,
poznat život židovské komunity nebo vyrazit na zábavnou vycházku
rodičů s dětmi. Pro inspiraci jsme pro vás na webu infocentra v sekci
Vycházky připravili několik online kratších ukázek.
S Bořkem – klukem ze znaku města – si jako každý rok budete moci
zahrát s dětmi zábavnou hru, která je naplánovaná na delší období.
Nechceme zatím nic prozrazovat, ale snad můžeme alespoň naznačit,
že půjde o velké dobrodružství a v sázce je záchrana celého města
a jeho obyvatel před zničující pohromou. Podaří se Bořkovi s vaší
pomocí odhalit tajemného zrádce?
Zahrát si můžete i s našimi quest hrami. Máme je pro vás připravené
v různé délce a náročnosti. Jsou ke stažení na webu nebo k vyzvednutí
v Infocentru.

www.pid.cz/cyklohracek

Navštivte jeden z největších zpřístupněných bunkrů v ČR, který byl
vybudován v 80. letech minulého století a sloužil armádě jako velitelské
stanoviště protivzdušné obrany Prahy, a nasajte atmosféru období
studené války v tehdejším Československu.

17. července

Turistická vycházka – Adamova cesta
do středověkého města

14. srpna
20.-21. srpna
4. září
11. září
11. září
24.-26. září
2. října
30. října

Slánský okruh – závod historických vozidel
Slánský open air festival Valník 2021
Slánský Tupláček – pivní slavnosti
Turistická vycházka – Kostelní zvony do dálky zvoní
Dny evropského dědictví ve Slaném
Rožnění uherského býka a závody v boulderingu
Slaný na talíři – street food festival
Turistická Dušičková vycházka

V rozsáhlém podzemí o velikosti 5500 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.
Již v minulém roce připravilo muzeum virtuální 3D prohlídku, aby
si návštěvu mohl užít každý, přestože třeba nemůže přijet osobně.
Aktuální informace o provozu muzea najdete na www.bunkr-drnov.cz.
Virtuální prohlídku, která je zdarma, najdete na adrese bunkr-drnov.cz/3d.

Termíny jsou bez záruky. Uskutečnění všech akcí je závislé na aktuálně
platných hygienických opatřeních.

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 na vás historie starých nádraží,
parních lokomotiv či dřevěných vagónů. Malí výletníci se mohou svézt
úzkorozchodnou průmyslovou železnicí. V loňském roce navíc muzeum
zpřístupnilo depozitář hasičských stříkaček.

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

Cyklohráček vás i letos sveze několikrát během své sezóny až do Zlonic,
a to o následujících sobotních odpoledních jízdách: 17. 4., 24. 4., 8. 5.,
22. 5., 5. 6., 31. 7., 28. 8., 25. 9. a 30. 10. 2021, kdy je v muzeu prodloužena
otevírací doba až do 16:30.

Vycházky ve Slaném
Zahájení turistické sezóny – A jé, vždyť je slaná! Turistickou sezónu
zahajujeme tam, kde to všechno začalo. U Slaného pramene. Čeká vás
povídání o založení města a slané vodě i Slánské hoře. Vstupné zdarma.
Židé ve Slaném – Pojďte se s námi dozvědět něco o historii židů ve
Slaném a na Slánsku a poznat židovský hřbitov ve Slaném.

V letošním roce můžete do Zlonic využít i nově zavedené osobní
vlaky linky S46, které jezdí o sobotách, nedělích a státních svátcích
v trase Slaný – Zlonice – Straškov a umožňují pokračovat do Zlonic od
dopoledního Cyklohráčku.
Aktuální informace o provozu a otevírací době muzea najdete na
zmzlonice.draha.net.

Kostelní zvony do dálky zvoní – Jedinečná možnost vycházky
po nejvýznamnějších církevních stavbách města. V kostele Nejsvětější
Trojice navštívíme unikátní vestavěnou loretánskou kapli, zjistíme, kde
skončilo srdce pána z Martinic, a to není zdaleka všechno.
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Slavnostní zahájení turistické sezóny 2021
Slánský Tuplák – pivní slavnosti
Turistická vycházka – Židé ve Slaném
Turistická vycházka – Kostelní zvony do dálky zvoní

Otevírací doba se mění dle stávajících vládních nařízení. Aktuální otevírací
dobu najdete vždy na naších webových stránkách www. infoslany.cz

V období od 7. 6. do 2. 7. 2021 také o sobotách a nedělích
budou dopolední i odpolední vlaky vedeny v trase Praha hl. n.
– Hostivice – Kladno – Lužná u Rakovníka – Rakovník. Po celou
dobu výluky bude v úseku Hostivice – Slaný zavedena náhradní
autobusová doprava.

Muzeum studené války a protivzdušné obrany

12. června
18.–19. června
20. června
10. července

Pro návštěvníky, kteří propadli kouzlu mobilních aplikací, je již od
loňského roku v provozu hra Skryté příběhy – Bernardovo srdce. Zavede
vás do doby, kdy se bývalé královské město Slaný stalo poddanským
a úpí pod krutou nadvládou pánů z Martinic. Na cestě po 8 zastaveních
můžete netradičním způsobem pomocí hry poznávat historii i založení
některých místních památek.

O sobotách a nedělích v období od 10. 5. do 6. 6. 2021 budou
dopolední i odpolední vlaky vedeny mezi Prahou a Slaným
po objízdné trase přes Kralupy nad Vltavou a Zvoleněves. Jedná
se celkem o 4 víkendy (8 provozních dnů).

Graﬁcká úprava a sazba: František Brynda

Akce ve Slaném v roce 2021

Slevové kupony na zábavu nejen ve Slaném
Na poslední stránce tohoto letáčku naleznete spoustu slevových kuponů
nejen do turisticky zajímavých míst v okolí trati Cyklohráčku. Pokud je
chcete využít, nechejte si dát našimi hrajvedoucími na kupon speciální
razítko z našeho vláčku. Bez tohoto razítka jsou kupony neplatné.
Orazítkovaný kupon pak už stačí předložit na příslušném místě a sleva
je vaše!

Adamova cesta do středověkého města aneb soutěžní klání
s všetečným klukem o kopu stříbrných – Akční vycházka pro malé
návštěvníky od 6 let v doprovodu rodičů, která vám zpestří poznávání
historie města Slaný.

Podlešín

Zoopark Zájezd
V této útulné zoologické zahradě spatříte přes 100 druhů exotických
a domácích zvířat, a to včetně lemurů, surikat, velbloudů či největší
druhovou kolekci chameleonů v Evropě ve zdejší expozici Terária. Nejen
děti se zabaví v koutku s domácími zvířaty, ve volně přístupném výběhu
Ušákov, kde bydlí největší králící světa nebo na hřišti s obří trampolínou.
V zoo navíc po celý rok probíhá bohatý doprovodný program.
Aktuální informace o provozu zooparku najdete na
www.zoopark-zajezd.cz.

železniční
muzeum

Dušičková vycházka – Aneb zapálenou svící svátek slaví nebožtíci.
Slánské hřbitovy skrývají mnohá tajemství a nejednoho známého
nebožtíka.
Vstupné na vycházky je: 70 Kč dospělí / 50 Kč děti. Vycházky začínají před
Infocentrem Pod Velvarskou branou

Bunkr
kr Drnov

Zlonice

Hraj si cestou na výlet!
Cyklohráček vyjíždí
do 8. sezóny
v provozu od 17. dubna do 31. října 2021

Infocentrum Slaný

Jízdní řád
Cyklohráček je i v letošním roce v provozu o sobotách, nedělích
a státních svátcích, a to od 17. dubna do 31. října 2021. Aktuální
informace o změnách a výlukách jsou k dispozici na informační
lince Českých drah 221 111 122 nebo na www.pid.cz/cyklohracek.

Jízdní řád Cyklohráčku
směr TAM

příj.
odj.

příj.
odj.

příj.
odj.

příj.
odj.

09:01

13:01

09:11

13:10

09:20
09:23
09:29
09:38
09:42
09:44
09:45
09:51
09:54

09:56
10:01
10:04
10:09
10:15
10:18
10:22
10:30
10:31
10:37
10:41

13:20
13:23
13:29
13:38
13:42
13:44
13:45
13:51
13.54

13:56
14:01
14:04
14:09
14:15
14:18
14:22
14:30
14:31
14:37
14:41
14:43*
14:55*

km stanice / zastávka TP
PRAHA HL. N. C
Praha-Smíchov
4
severní nástup. B
12 Praha-Jinonice B
14 Praha-Cibulka
0

P

12:48

18:59

0

12:36

18:36

0

12:27
12:24
12:19
12:13
12:10
12:07
12:01
11:55
11:52

11:50
11:46
11:39
11:35
11:27
11:24
11:20
11:11
11:10
11:06
11:02

18:27
18:24
18:19
18:13
18:10
18:07
18:02
17:57
17:54
17:53
17:50
17:46
17:37
17:33
17:25
17:22
17:18
17:09
17:08
17:04
17:00
16:57*
16:44*

0

19

Praha-Zličín

B

22

Hostivice-Sadová

1

23

Hostivice

1

26

1

46

Jeneč zastávka
Hostouň u Prahy
Dobrovíz-Amazon
Dobrovíz
Středokluky
Tuchoměřice
Noutonice
Kováry
Zákolany zastávka
Koleč

53

Podlešín

4

57

Slaný předměstí

4

28
29
30
33
34
37
42
44

směr ZPĚT

odj.
příj.

odj.
příj.

1
1
1
1
1
2
3
3
3

60

SLANÝ

4

70

ZLONICE

5

odj.
příj.

odj.
příj.

* v úseku Slaný – Zlonice jede jen ve dnech 17. 4., 24. 4., 8. 5.,
22. 5., 5. 6., 31. 7., 28. 8., 25. 9. a 30. 10. 2021.
Od 10. 5. do 2. 7. 2021 je vlak organizován podle výlukového
jízdního řádu.

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.

Hrajvedoucí řídí hru
Zatímco se strojvedoucí s vlakvedoucími Cyklohráčku postarají,
abyste v pořádku dorazili do svého cíle, hrajvedoucí mají na
starosti, aby vám cesta vláčkem příjemně uběhla. Děti dostanou
na památku drobné upomínkové předměty, cyklisté obdrží reﬂ
exní pásku a cyklomapu. Hrajvedoucí vám také poradí s výběrem
společenských her, vysvětlí pravidla různých dětských aktivit
(např. hra Namaluj nám obrázek a získej odměnu) nebo poradí,
kam v okolí trati Cyklohráčku vyrazit na výlet, pokud nemáte
pevně stanovený cíl cesty. Pokud se budete potřebovat na
cokoliv ohledně vláčku zeptat, už víte, na koho se máte obrátit!

Jízdné
Ve výletním vlaku Cyklohráček neplatí žádné speciální jízdné.
Vláček pro malé i velké výletníky stále jezdí za standardní tarif
Pražské integrované dopravy (PID) či tarif Českých drah (ČD).
Jízdné PID platí ve vlaku jak v podobě předplatních papírových
nebo elektronických kuponů, tak v podobě jízdních dokladů PID
pro jednotlivou jízdu, a to vždy podle jejich časové a pásmové
platnosti. Jízdní doklady ČD si můžete zakoupit ve stanicích
u pokladen, nebo u vlakvedoucího, pokud nastupujete tam, kde
pokladna není.

Zajímavosti nejen v okolí Okoře

Řazení vlaku

Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Zdarma mini slánička se solí
a cykloturistická mapa Brázdou
Přemysla Oráče od Džbánu až ku Praze.

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

Pestrobarevné stavebnice a motorická kostka

•

Houpací pytel

•

Dřevěná vláčkodráha se spoustou mašinek

•

Leporela a knížky pro nejmenší

•

Stanoviště strojvedoucího přestavěné na dětskou hernu

Koleč

Aquapark Slaný

Zákolany zastávka

Platnost od 17. 4. do 31. 10. 2021

Vlastivědné muzeum ve Slaném
Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný
Otevírací doba: So 9–16 hod., od června je
otevřeno i v neděli v čase 9–16 hod. O státních
svátcích pouze 9–12 hod.
Dětská vstupenka k dospělé zdarma.
Aktuální interaktivní výstava 13 km objevů.

Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči

Vůz plný balónků

Studánka svatého Václava

Jedním z nejoblíbenějších vozů je u dětí vůz plný balónků. Uvnitř
vagonu na vás čeká velké balónkoviště se skluzavkou, velká
stavebnice a speciální dřevěné hry na stěnách. V tomto vozu,
stejně jako v ostatních, také najdete deskové hry, ke kterým
si můžete půjčit ﬁgurky od hrajvedoucích.

Tajemná studánka s křišťálovou vodou se nachází
na úpatí kopce, avšak zůstává zrakům těch, kteří
o ní nevědí, zpravidla skryta. Na vrcholu klenby
byl vytesán nápis „Svatováclavské“, který je dnes
špatně čitelný. Z této studánky podle pověsti
pil i sv. Václav, který trávil studia na nedalekém
budečském hradišti.

Vůz plný her
Již třetím rokem je v Cyklohráčku řazen vůz plný her (modrý),
který nahradil původní motorový vagónek přezdívaný
Esmeralda. Vůz plný her nabízí dětem množství aktivit, které
jim zpříjemní cestu na výlet i zpátky domů. Uvnitř vozu na vás
čeká další balónkoviště, podobné tomu, na jaké jsou cestující již
dlouhá léta zvyklí z růžového vozu plného balónků. Nechybí tu
ani tabule na kreslení s barevnými a bílými křídami, dva kreslicí
stolky či knihovnička nejen pro malé cestovatele, ve které
si můžete na cestu naším vláčkem zapůjčit knížku.

Zřícenina hradu Okoř
Romantický hrad, jež byl podle archeologických
výzkumů založen ve druhé polovině 13. století,
je již zcela neodmyslitelně spojován s bílou paní.
Dominantu hradu tvoří torzo hradní věže, které je
obklopené napůl zřícenými stěnami. Prohlédnout
si však můžete i ruiny raně gotické kaple nebo
zbytky pozdně gotického opevnění. Hrad má
otevřeno vždy o víkendech a svátcích, od června
do září pak denně kromě pondělí.

Na kopci mezi Kováry a Zákolany se už po
dobu 1 100 let tyčí rotunda, jež byla postavena
z příkazu knížete Spytihněva I. někdy po
roce 895. Dnes představuje jedinou zachovalou
předrománskou stavbu a nejstarší stojící
kamennou architekturu v Čechách. O víkendech
od června do září bývá rotunda otevřena
veřejnosti.

Platnost od 17. 4. do 31. 10. 2021

Cukrářství Pudilovi
Palackého 214, 274 01 Slaný

Při koupi dvou zákusků:
jeden kopeček zmrzliny zdarma.
Ručně a poctivě

Kováry

Platnost od 17. 4. do 31. 10. 2021

cukrarstvipudilovi.cz

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

Restaurant Staré Slaný
Palackého 201, 274 01 Slaný

K rodinnému obědu (od 2 osob)
1 litr domácí limonády zdarma.
Platnost od 17. 4. do 31. 10. 2021

Zoopark Zájezd
Zájezd 5
Zájezd

Dětská vstupenka k dospělé zdarma.

Vůz plný kol

Platnost od 17. 4. do 31. 10. 2021

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:

Železniční muzeum Zlonice

•

kompresor na huštění pneumatik

•

sada lepení

Zoopark Zájezd

•

základní nářadí pro opravu kola

•

reﬂexní pásek

Rodinný Zoopark Zájezd se nachází
mezi Kladnem a Prahou, hned vedle
Okoře. Chová přes 100 druhů exotických
a domácích zvířat. Po celý rok připravuje
zábavné a naučné programy pro
návštěvníky,
např.
komentovaná
krmení, prohlídky s průvodcem, oslavy
narozenin nebo příměstské tábory.

Jakmile to aktuální hygienická opatření dovolí, bude ve voze
opět obnovena služba ČD Minibar, při které České dráhy, a. s.
ve spolupráci se svým smluvním partnerem nabízejí základní
sortiment občerstvovacích služeb, jež cestující znají z vlaků
dálkové dopravy a těší se stále větší oblibě.

Lisovice 7, Zlonice

Zlevněná rodinná vstupenka za 150 Kč
(2 dospělí a 3 děti).
Platnost od 17. 4. do 31. 10. 2021

Noutonice
Muzeum studené války
a protivzdušné obrany
Vojenský areál Drnov, Drnov
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30% sleva na vstupném pro dospělou osobu.
Platnost od 17. 4. do 31. 10. 2021

