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Dva Karlové 
hosty karnevalu!  
 

Režisér Karel Weinlich jezdí na tábory Dismanova 
souboru už 62 let! Naše letní soustředění vynechal 
v posledních letech jen jednou, a to omylem. Svou 
letošní návštěvu si načasoval na karnevalový rej. 

Zkontroloval, jak kdo 
povyrostl a zmužněl, byl 
přítomen nepodařené- 
mu nástupu na bojovku 
a jako správný vojevůd- 
ce v táborovém ležení 
také nebojácně přeno- 
coval. Stačil se alespoň 
letmo pozdravit se 
svým přítelem Karlem 
Gottem, který ohřebo- 
val karneval svým zla- 
tým hlasem.     

Gottovo vystoupení divá- 
ky nadchlo, Včelku Máju 
si spolu s ním zazpívali 
staří i mladí, jen nám tu 
chyběla Aťka Janouško- 
vá, dismanče, které  Má- 
ju před lety vynikajícím 
způsobem nadabovalo.  



K A R N E V A L 

 



KDO SE STANE ZLATONĚM? 
Odpovědi na tuto otázku se 
dočkáme až za týden, už teď se 
však asistenti rozhlížejí… Stejně 
tak probíhá po celý tábor neviditel- 
ný souboj o Květovaného koně, 
trofej, kterou si na rok odveze 
domů nejlepší nováček. Ten, kdo se 
z roku na rok nejvíc zlepšil, obdrží 
cenu Skokan roku – vedení tábora 
ji však nemusí udělit, zatímco 
Zlatuše a Zlatoň, anebo také Abso- 
lutní vítěz Kulturní olympiády 
svého držitele vždycky má, o čemž 
svědčí jmenovky na putovních tro- 
fejích. Tak se snažte! 

 

JAK TO BUDE V SOBOTU? 
Z tábora vyrazíme na celodenní výlet, na Lipnici dojdou nejdřív účinkující, pak i ostatní 
poutníci. Najíme se z balíčků, od 14 hodin zasedneme v hledišti na Zkrocení zlé ženy, od 
16 hodin na Pátého slona. Pak se spolu s rodiči v jejich autech, anebo také „jen“ šourem 
vydáme na večeři sem do tábora. Vzkaz rodičům: po polední přestávce je vstup na hrad 
od 13 hodin, platí se jen vstupné do objektu, představení je gratis, kdo pak může pomoci 
s dopravou osazenstva do tábora, tomu budeme vděčni… Bude pařák.    

 

14:00 Zkrocení zlé ženy 
 
16:00 The Fifth Elephant 
 

 
hrad  
Lipnice nad Sázavou 
sobota  
18. srpna 2012  


