
S námi nezabloudíte

– Zdeněk Bradáč: žonglování poslepu – Milan Ro-
skopf: žonglování vrhačskými koulemi a motoro-
vou pilou – fakírské vystoupení Zdeňka Zahrádky 
– obří štrúdl pro návštěvníky festivalu (Cukrárna 
a pekárna Adélka Pelhřimov)

doprovodný mimopódiový program:
(9.00 – 18.00 hodin):

mistr timbersportu Martin Komárek: vyřezávání • 
soch motorovou pilou – největší houpací kůň 
– Studio Hany Hornychové: malování na tělo – 
www.EKO–ZOO.com (sestav zvíře z víček od PET 
lahví a přispěj do největší ZOO na internetu) – 

Centrum Babylon Liberec (zábavné IQ soutěže) – 
Staň se rekordmanem (možnost vyzkoušení jed-
noduchých rekordních disciplín) – chovatelé Žatec 
(ukázky drobného zvířectva) – výstava sférických 
panoramatických fotografi í Libora Kadlece – 
TOM BALL = nový český hlavolam, za jehož vyře-
šení můžete získat 1.000.000,- Kč – (po oba dny) –
nafukovací skákací hrad Českého rozhlasu Regi-
on 87,9 FM – pouťové atrakce – tržiště – dobrá 
hudba do uší (kapela Blue Band) – dobré jídlo 
a pití z Plzeňského Prazdroje – ICE CUBE bar (mí-
chané nápoje a barmanská show) – medové spe-
ciality – volně přístupná zahrada Domu dobrých 
dnů s EKOkoutkem a odpočinkovou zónou pro 
nejmenší návštěvníky a jejich rodiče – FOTOGA-
LERIE REKORDŮ Agentury Dobrý den – možnost 
návštěvy Muzea rekordů a kuriozit a expozice 
Zlaté české ručičky

Sobota 12. června – 20.00 – 23.00

GALAVEČER REKORDMAN ROKU • 
– to NEJ... ze světa rekordů za uplynulý rok – 
30členný GOSPEL sbor – St. Louis Gospel Choir (Mis-
souri, USA) – vyhlášení výročních rekordmanských 
cen – taneční vystoupení – ohňová show Petr Fie-
dor a Palitchi – Váš společný rekord s mažoretkami 

zpívá a imituje Vláďa HRON

VSTUP ZDARMA
Po celou dobu festivalu bude divákům k dispozici OBŘÍ VELKOPLOŠNÁ VIDEOSTĚNA, na kterou bude přenášeno festivalové dění!

PROGRAM FESTIVALUPROGRAM FESTIVALU
20. ročník20. ročník     mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit

Pátek 11. června 2010
13.00

www.EKO–ZOO.com – Obří chobotnice s chapad-• 
ly přes celé náměstí – silácká show Železného ZE-
KONA pro pelhřimovské děti a první návštěvníky 
festivalu (ohýbání kulatin, trhání telefonních 
seznamů, soutěže) – nejmladší pelhřimovská ka-
pela VÝPRODEJ – skákací hrad Českého rozhlasu 
Region

14.00 – 18.00
hraje STAREJ PEJR a VÁGNER FAMILY (Karel Vág-• 
ner na basu, Pepa Vágner zpěv + další rodinní 
příslušníci)
unikátní čokoládový zámek na Loiře (SŠGS Nová • 
Paka) – Největší sférická panoramatická foto-
grafi e Pelhřimova (Libor Kadlec) – žonglování 
poslepu (Alexander Kolompár, SVK) – rekordní 
jízda na handbike Brno–Praha–Pelhřimov (Dušan 
Petřvalský) – blok LIDSKÁ NEJ...: nejdelší bradka 
v ČR (Květoslav Boháč) – nejdelší vlasy (Marta 
Trávníčková) – největší Čech (Tomáš Pustina) – 
nejdelší jazyk (Tomáš Mňuk) – Velká ruka: pokus 
o rekord – 3 plné sklenice od okurek v jedné ruce 
(Petr David) – rychlostní vázání kravat (Jana No-
váková) – Železný Zekon: 20 špalků rozštípaných 
na hlavě – tažení automobilu uchem – nejlepší 
fotbalový žonglér na světě (Jan Skorkovský) – re-
kord v počtu zenových kliků (Petr Vaculín) i kli-
ků klasických (Jan Lamač) – koberec uháčkovaný 
z obvazů (Květa Konárová) – vzpor na bojové 
holi gun – nejrychlejší karikaturista: DVACÍTKA 
Z KARIKATUR (Lubomír Vaněk) – Jedlík XXXL: dvě 
šišky salámu spořádané v co nejkratším čase (Ka-
mil Hamerský) – IQ park Centrum Babylon Liberec 
– zavazování bot kleštěmi + skládání hlavolamu 
uvnitř lahve (Leopold Heneš) – TOM BALL - nový 
český hlavolam, za jehož vyřešení můžete získat 
1.000.000,- Kč (po oba dny) – zámek Vranov nad 
Dyjí ze špejlí (Ladislav Novák) + divácké disciplíny 
– Běh na 50 metrů se současným žonglováním tře-
mi vrhačskými koulemi á 5 kg (Radek Šatka, SVK) – 
20 let festivalu rekordů v Pelhřimově – Obhajoba 
pastelky jako výtvarného média – společný obraz 
Marie Brožové a návštěvníků festivalu

Pátek 20.00 – 23.30

GALAVEČER KURIOZIT• 
představení nominací a vyhlášení KURIOZITY 
ROKU, bublinová show, rekordmané v akci, 
OHNĚ, pelhřimovské mažoretkyMuzikálový DRA-
CULA a mistr světa ve hře na pilu - skleněná harfa 
- mistr ve hře na skleničky

 Závěrečný koncert

Sobota 12. června 2010
9.00 – 12.00

MARIMBA (bubenické zahájení dne) – Ze zad na • 
záda (rychlostní výroba svetru od ostříhání ovcí 
přes předení na kolovratu až po upletení) – největ-
ší kroužkový BOBO blok – Radek Šatka (SVK) – běh 
s žonglováním vrhačských koulí – společný pastel-
kový obraz Marie Brožové a návštěvníků festivalu 

– ozdobné vyřezávání jablek – Monsignore Dakar: 
Karel Loprais – drezúra malých koní z ranče Sedící 
kůň – ruční výroba zmrzliny na historickém stroji 
Vlastimila Hyšky – nejtěžší čivava – ledová socha 
tvořená motorovou pilou (Pavel Kraus) – wester-
nová show Jindřicha Zobla + rekord v upráskávání 
špejlí bičem – mažoretky z Hodonína – nejvíc budí-
ků namalovaných na těle modelky – největší topin-
ka (Pavel Kubíček - TOPINKYÁDA) 

13.00
koncert Nadi Urbánkové•  a její následná autogra-
miáda

13.30 – 18.00
Ladislav Hanzel – tahání automobilu pomocí ost-• 
natého drátu omotaného kolem hlavy – medové 
pivo k 20. výročí festivalu – rychlopijáci piva – nej-
silnější pivo v ČR – vrhání tomahavku (Fery a Lada 
Olbortovi) – mistři světa v sudoku (Kabrňáci 
Brno) – silácká exhibice Jiřího Žaloudka + sou-
těž pro diváky/siláky – mluvení pozpátku – hula 
hop (soutěž v točení obručí) – divadélko Hračka 
pro nejmenší návštěvníky – rekordní lidové tan-
ce – slovenský magnetický muž Jozef Palčovič 
– ohýbání nerezových lžic silou vůle (Antonín 
Fiurášek a Petr Švec) – superjedlíci Kamil Hamer-
ský a Miroslav Helebrand v souboji s vařenými 
vajíčky a štrúdlem – Rainer Schröder (Němec-
ko): trhání řetězů, ohýbání podkovy v zubech, 
omotávání tyčí kolem krku – nejvíc slečen ve 
sprchovém koutu (fi rma BUMBÁLEK KOUPELNY) 

U příležitosti vydání třetí České knihy rekordů 
bude od 9.00 až do odpoledních hodin probíhat

NEJVĚTŠÍ AUTOGRAMIÁDA REKORDMANŮ NA SVĚTĚ. 
Pro návštěvníky festivalu to představuje výjimečnou 
příležitost setkat se s desítkami NEJLEPŠÍCH borců 
v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Přijďte si po-
povídat se siláky, švadlenkami, sběrateli, fakíry, ku-
chařkami, kovboji, maratónci, tvůrci miniatur, ... a zís-
kat jejich autogram do České knihy rekordů. Chybět 
nebudou ani legendy VĚRA ČÁSLAVSKÁ (7 zlatých 
olympijských medailí) a JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ 
(dosud platný světový rekord na 800 metrů), hokejista 
JIŘÍ HOLÍK (nejvíc zápasů za nároďák).

JUBILEJNÍ OBŘÍ ohňostroj
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