
1. SVĚTOVÝ REKORD
Nejdelší vzdálenost „ujetá“ kotrmelcovým rus-
kým kolem
1. pelhřimovský světový rekord byl vytvořen 22. září 
1990: 13 členů klubu DOBRÝ DEN tehdy za pomoci 
rozsáhlého doprovodného štábu klubu zdolalo ces-
tou necestou 12kilometrovou vzdálenost z Křemešní-
ka do Pelhřimova, přičemž řetězec lidí držících se za 
ruce se během 8:15 hod. ani jednou nerozpojil. Bylo 
vykonáno 10 688 kotrmelců a 13 zúčastněných přišlo 
v průběhu pokusu průměrně o 5 kg své hmotnosti, což 
jinými slovy znamená, že „někde mezi Křemešníkem 
a Pelhřimovem bylo poztráceno 65 kg živé váhy, což je 
jeden dospělý člověk“.
Na základě tohoto výkonu byl Dobrý den pozván na 
festival rekordů do belgického Pepinsteru a krátce 
poté proběhl historicky první festival PELHŘIMOV – 
MĚSTO REKORDŮ.

Agentura “DOBRÝ DEN”, Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 PELHŘIMOV, tel./fax 565323163, e-mail: agentura@dobryden.cz
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Mezinárodní festival Pelhřimov – město rekordů, kte-
rý pravidelně (letos už po dvacáté!!) o 2. červnovém 
víkendu pořádá Agentura Dobrý den, máme všichni 
neodmyslitelně spojený s kulisami kouzelného pelhři-
movského náměstí. Ale ne vždy tomu bylo tak! 
Pamětníci si možná vzpomenou, že 1. ročník se v roce 
1991 konal na sportovním areálu v Nádražní ulici, 
jindy padaly rekordy na „maraťáku“ čili na hřišti „Za 
Kalvárií“ (dalších pár ročníků bylo spojeno s hum-
poleckým pivem), pak se kompletně předlážďovalo 
náměstí a festival se stěhoval na ulici Legií, kde pak 
pár let probíhala paralelně s programem na náměstí 
i silácká klání či cykloaréna. Teprve po skončení 4. roč-
níku bylo v r. 1994 v Dolní bráně otevřeno ojedinělé 
Muzeum rekordů a kuriozit, které má dnes už dvě 
expozice. Festival, který je zásobárnou podkladů pro 
Českou knihu rekordů (protože představuje špičky ve 
svých oborech), je i bránou do světa. V minulosti zde 
natáčela až i jihokorejská, ruská, francouzská či srbská 
televize, Reuters, RTL ... díky čemuž byli někteří čeští 
rekordmani zváni k zahraničním účinkováním ...
Festival byl zařazen mezi TOP 50 nejvýznamnějších 
akcí v ČR, v r. 2004 získal projekt Pelhřimov - město 
rekordů ocenění Grand Prix Regiontour: NEJLEPŠÍ TU-
RISTICKÁ NABÍDKA NA VYSOČINĚ, festival je držite-
lem ceny Stříbrná jeřabina, Česká databanka rekordů 
Agentury Dobrý den, která je každoročně přítomna 
u registrace několika set nových českých NEJ..., čítá 
řádově tisíce ofi ciálně uznaných rekordů.
V tomto roce byla Agentura Dobrý den jmenována 
Kanceláří generálního konzula českého zastoupení na 
Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji hlavním ambasa-
dorem pro výběr PEREL České republiky v kategorii Re-
kordy a Česká NEJ... Práce ambasadora spočívala ve vý-
běru Perel, jimiž se ČR na Světové výstavě prezentuje.
V mezidobí padlo na pelhřimovském náměstí více než 
TISÍC rekordů. Soustředění takového množství úsilí 
a pozitivní energie tolika lidí do jediného místa, musí 
být znát. Přijďte, určitě tu energii pocítíte...

Záštitu nad festivalem převzal hejtman Kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a starosta města 
Pelhřimova Leopold Bambula.

Největší programové 

PECKY festivalu 
Pátek 11. června
13.00
Chobotnice s chapadly přes celé náměstí 
(www.EKO–ZOO.com) – silácká show Želez-
ného ZEKONA pro pelhřimovské děti a první 
návštěvníky (ohýbání kulatin, soutěže) – nej-
mladší pelhřimovská kapela VÝPRODEJ – ská-
kací 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 Loi-
ře – Největší sférická panoramatická fotografi e 
– žonglování poslepu – rekordní jízda na hand-
bike – blok LIDSKÁ NEJ...: nejdelší bradka v ČR 
– nejdelší vlasy – největší Čech – rychlostní vázání 
kravat – Železný Zekon: 20 špalků rozštípaných 
na hlavě – tažení automobilu uchem – nejlep-
ší fotbalový žonglér na světě – rekord v počtu 
kliků – vzpor na bojové holi gun – nejrychlejší 
karikaturista – DVACÍTKA Z KARIKATUR – Jed-
lík XXXL: dvě šišky salámu na rychlost – IQ park 
Centrum Babylon Liberec) + skládání hlavolamu 
uvnitř lahve – TOM BALL = nový český hlavolam, 
za jehož vyřešení můžete získat 1.000.000,- Kč 
(po oba dny) – zámek Vranov nad Dyjí ze špejlí + 
divácké disciplíny

20.00 – 23.30
GALAVEČER KURIOZIT
představení nominací a vyhlášení KURIOZITY 
ROKU, bublinová show, rekordmané v akci, 
OHNĚ, EKOrekord 2010 (výroční cena EKO–KOM), 
Muzikálový DRACULA a mistr světa ve hře na pilu 
- skleněná harfa - mistr ve hře na skleničky
Závěrečný koncert

Sobota 12. června:
9.00 – 18.00
SPRŠKA REKORDŮ A REKORDMANŮ:
Silácká show Němce Rainera Schrödera (ohýbá-
ní „podkovy“ v zubech) – Karlštejn z chlebové-
ho těsta – Ohýbání nerezových příborů silou 
vůle – Mistři světa v sudoku – koncert Nadi 
Urbánkové (13.00) – Tažení auta za ostnatý drát 
omotaný kolem krku – EKO–ZOO.com – dřevo-
rubec v akci – Malování na tělo – Nejdelší štrúdl 
– největší houpací kůň – Disciplíny pro příchozí 
(utkejte se s rekordmanem) – vrhač nožů – nej-
větší trhací blok + desítky rekordmanů ...
a kromě toho od 9.00:

NEJVĚTŠÍ 
AUTOGRAMIÁDA REKORDMANŮ

Karel LOPRAIS (Mistr DAKAR)

Věra ČÁSLAVSKÁ (7 zlatých z OH) 
legenda Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ

hokejista Jiří HOLÍK
Mistr MERKUR – MISTR WESTERN

a 200 dalších – nová Česká kniha rekordů
za rekordní cenu a v ní Váš portrét

20.00 – 23.00
GALAVEČER REKORDMAN ROKU
– to NEJ ... ze světa rekordů za uplynulý rok 
a vyhlášení REKORDMANŮ ROKU – taneční vy-
stoupení – ohňová show Petr Fiedor a Palitchi – 
Váš společný rekord s mažoretkami – 30členný 
GOSPEL sbor – USA
moderuje, 
zpívá 
a imituje 
Vláďa HRON

festivalové vstupné0,- Kč

11. – 12.

června

2010

Vě ČÁSLAVSKÁ (7 l tý

+ JUBILEJNÍ
OBŘÍ ohňostroj


