
 

 

Nejvíce lidí zpívajících v dole 

 

FanKlub Kabát 

 

zorganizoval akci, při níž celkem 39 lidí sfáralo 5 metrů pod zem 

 a zazpívalo společně píseň od skupiny Kabát „Dole v dole“.  

Rekordního pokusu se zúčastnil/a také 

 

Jiří Novák. 

 

Rekord byl do České databanky rekordů  

Agentury Dobrý den zaregistrován dne 30. července 2011  

v Hornickém muzeu v Ostravě. 

Zapíše se Oficiální FanKlub Kabát o.s. do České knihy rekordů? 

Sobota 30. 7. 2011 – ATC Jezero – 11.00 Všichni, kteří máte kdekoli na těle kérku inspirovanou 

kapelou Kabát, přijeďte a ukažte ji. Vyfotíme si ji a fotky předvedeme kapele. Majitel nebo 

majitelka pokožky s obrázkem, který kapelu nejvíce zaujme, bude mít možnost setkání s vybraným 

členem skupiny Kabát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka certifikátu 

 

Pokus o zápis do české knihy rekordů  - sobota 30.7.2011 v 17.00 hodin v Hornickém muzeu 

v Ostravě - Landeku. Účastníci pokusu sfárají pod zem a za účasti komisaře agentury Dobrý den, 

který bude dohlížet na průběh, zazpívají píseň Dole v dole a poté vyfárají nahoru. Komisař zapíše 

rekord a budeme tam navěky (v knize rekordů, ne pod zemí). Každý účastník může za poplatek 50,-

Kč dostat oficiální certifikát se jménem, že byl účastníkem pokusu. Zároveň si může objednat knihu 

„České rekordy III“ s uvedením svého jména, jako držitele rekordu. Kniha stojí 399,- vstupenka do 

dolu je za 150,- Kč pro dospělé a polovina pro děti.  

 



Toto je odkaz na náhled celé lokality, kde se budeme pohybovat: 

http://maps.google.cz/maps?saddr=ATC+H%2BK,+Celn%C3%AD,+Hlu%C4%8D%C3%ADn&daddr=kob

lov+to:pet%C5%99kovice&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.88634,18.234043&spn=0.075099,0.181789&sll=49.

885013,18.234043&sspn=0.075101,0.181789&geocode=FcJJ-

QIdRWEVASEfiVmTyqmRSinr1LRIweETRzGif-hR3SENPA%3BFWMs-

QIdcRQXASnTmLOSbFgRRzFx7aczyBTg6g%3BFbYJ-

QIdbJsWASlvMEo6XOITRzEQohVmD68ABQ&mra=ltm&brcurrent=5,0,0&t=h&z=13 

ATC Jezero Hlučín 

KONTAKTNÍ INFORMACE 
Adresa: Celní 12, Hlučín 

GPS: 49°53'48.818"N, 18°10'9.395"E 

Mobil: (+420) 739 706 563 

Tel: (+420) 595 043 677 (pouze v období od 30.9. do 1.5.) 

E-mail: atcjezero@volny.cz 

 
Místa pro stany a karavany s možností připojení elektrické energie. Sociální zařízení a 
sprchy centrální (teplá voda, vzdálenost 50m) - poplatek započítán již v ceně pobytu. 
Vzdálenost na pláž ~ 150m. 
 
 
CENÍK 

Osoba od 15 let 60 Kč / noc 

děti  6 až 14 let 40 Kč / noc  

Stan 60 Kč / noc 

Automobil 60 Kč / noc 

Karavan 100 Kč / noc 

Obytný vůz 100 Kč / noc 

Motorka 40 Kč / noc 

Elektrická přípojka 80 Kč / noc 

Chata na jednu noc 700 Kč 

Chata na dvě a více nocí 500 Kč / noc 

Pobytová kauce 
200 Kč (stan) 

500 Kč (chata) 

 

Link na aktuální počasí: http://www.yr.no/place/Czech_Republic/Other/Hlučín/ 
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