
                                                    

                                           Železniční spolek Klub M131.1,  
                        Obec Josefov,   VIAMONT,a.s.,  VIAMONT Regio,a.s., 

   o. s. Hartenberg, agentura Cukulet, ISŠTE Sokolov,  ZO ČSOP Chodov,      
Města Rotava a Oloví,  Městys Svatava, OV KSČM Sokolov,  Město Habartov, 

Obec Krajková , KPHV Lužná u Rakovníka                                          
 zvou na 

17. ročník17. ročník  

Mikulášské jízdyMikulášské jízdy  
    na hrad Hartenberg (zastávka Hřebeny), 

  která se uskuteční v sobotu 3. prosince 2011 

   

Jízdní řád 
 

Historický autobus   
 Škoda 706 RTO: 

 Habartov  aut.nádr.      14:00 hod 

 Krajková  náměstí     14:20 hod  

 Hřebeny   rozs.             14:30 hod 

 odjezd zpět              17:00 hod 

Doporučujeme lampiony, svítilny apod., pevnou obuv a teplé oblečení. 

Těší se na Vás Mikuláš, andělé Těší se na Vás Mikuláš, andělé a čertia čerti..  

Mediální partner 

PROGRAM na nádvoří hradu Hartenberg 
Herold Roman - moderování, hry a soutěže 

Miritis - historická hudba 
Divadlo z Bedny pana Pohody - hry, pohádky a písničky 

Valkenava - dobové tance a šerm  
Cubitus - pěvecký sbor renesančních písní  

Natus Flammea - ohňová show 
Krčma s dobrým jídlem a pitím 

- medovina, svařák, čaj, káva, žihadlo, limonáda  
- domácí palačinky, opékané klobásky, párky, kukuřice 

Stánky, táborák, posezení ve stanu. 
 

PROGRAM na Cikánském dvoře 
Swing Párty Band- rozhýbou i toho největšího lenocha 

- živá hudba v krčmě i na pódiu 
Black Friends - pěvecký soubor 

- písničky současné i koledy vánoční 
Pan Pohoda a Divadlo z bedny 

- pohádky a písničky pro malé i velké diváky 
Klaun Bambulík - kouzla  a neplechy nezbedného klauna 

ohňová show - podmanivá krása ohně 
"Ježíškovský pošťák"- doručí Ježíškovi všechna dětská 

přání 
stánkový prodej - cukrovinky, trdelníky,teplé nápoje 

dílny pro děti 

Informace ochotně podají: 
Ing. Karel Mareček (jízdenky) 
na tel. 606 685 265    nebo       
p. Robert Koutný                     
na tel. 602 203 548 
www.mikulasskajizda.websnadno.cz, 
www.klubm131-1.websnadno.cz 

   Předprodej vstupenek 
  od 22.11. do 1.12.2011: 
·  Kulturní středisko 

        Habartov  

·  Obecní úřad Krajková  
Ceny vstupenek 

                                              Vstup 
                     autobus                  bez 
                        a nadílka               nadílky 
Děti            100 Kč             30 Kč 

Dospělí        50 Kč             50 Kč 
 

Jiří ANSELM 
AUTODOPRAVA 

SOKOLOV 


