
SOBOTNÍ CELODENNÍ PROGRAMOVÝ PROUD SOBOTNÍ CELODENNÍ PROGRAMOVÝ PROUD 
OD 9.00 HOD OD 9.00 HOD 

SCÉNA MUZEA 
REKORDŮ A KURIOZIT
(hasiči z Návštěvníků 
+ dětské soutěže)

PROCHÁZKA ČESKOU 
KNIHOU REKORDŮ
(STEZKA 1,5 KM)

MĚŘÍTKO:
200 m

HLAVNÍ PÓDIUMHLAVNÍ PÓDIUM
SCÉNA REKORDŮ SCÉNA REKORDŮ 
A KURIOZITA KURIOZIT

SCÉNA 
FOLK & COUNTRY

ZAHRÁDKÁŘI

POUŤOVÉ ATRAKCE

OBŘÍ ŠACHOVÁ FIGURKA

MUZEUM REKORDŮ 
A KURIOZIT
(DOLNÍ BRÁNA)

BĚLÁ – ŘEKA S NEJVĚTŠÍM 
POČTEM PŘÍTOKŮ
(VIZ POPIS U OBŘÍHO 
TRYCHTÝŘE)

NEJMENŠÍ JEZDECKÁ 
SOCHA NA SVĚTĚ

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ 27. ROČNÍK27. ROČNÍK
9.–10. června 2017 (každoročně 2. víkend v červnu)

ARÉNA 
SPŠ A SOU PELHŘIMOV

OBŘÍ ŽIDLE

Galavečer REKORDMAN ROKU
SOBOTA 10. června, 19:30, Masarykovo nám.

V rámci předávání výročních rekordmanských cen bude oceněn nejdéle vycházející český kreslený komiks 
Čtyřlístek, rekordní sbírka párových solniček paní Staňkové, největší pletená deka pletacího klubu Vlna Inka 
nebo společnost SEKO Aerospace, výrobce 13,5 metru vysokého modelu 
jízdního kola.  

V průběhu večera, který odstartuje společný rekordní pokus s Hodonínskými 
mažoretkami, uvidíte rodinnou kapelu hrající výhradně na hudební nástroje 
vyrobené ze zápalek, dva lidi naskládané do jedné „krabičky“, nejdelší čes-
kou bradku, největší bublifuk a Bubble show Matěje Kodeše. Ozdobou veče-
ra moderovaného Míšou Rotterovou a Lubošem Rafajem bude vystoupení 
operního pěvce Jakuba Pustiny. 

Následuje lampionový průvod a ve 23:00 
hodin OHŇOSTROJ u rybníka Stráž.

Pro ty, kteří s průvodem na ohňostroj nevy-
razí, je připraven Poutník: PIVO i FILM.
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Aréna zručnosti
SPŠ a SOU Pelhřimov

SOBOTA 10. června, 
Masarykovo náměstí

1. Kadeřnický rekord „Nejvíc květin ve vlasech“ 
– živé květy Vysočiny 

(rekord spojený s diváckou tipovací soutěží o poukaz 
do kadeřnického salónu SPŠ a SOU Pelhřimov)

2. Retro soutěž pro veřejnost: 
Porazíš robota, který skládá Rubikovu kostku?

3. Sestav sedátko pro panenku či panáčka 
4. Připrav se na letní grilování 

– vyrob si vlastní špízovou jehlu!
+ odemykání zámků a šroubování matiček na čas 

5. Prezentace automobilu Kaipan (při přízni počasí)
Program připravily učební obory KADEŘNICE, ODĚVNÍ TECHNIK, 
ELEKTRO A IT, TRUHLÁŘ, KOVÁŘ A MECHANIK ZÁMEČNÍK 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY a STŘEDNÍHO ODBORNÉHO 

UČILIŠTĚ PELHŘIMOV

Autor mapy: Libor DEDERA, www.reklamkape.cz

PÁTEK 
9. června 2017,

od 13:30
1. rekord festivalu:

Tomáš Klus, Jiří Kučerovský
a pelhřimovští školáci

DIKTÁT DO NEBE (viz str. 1)

– napsáním a pak i společným odzpíváním 

diktátu společně do České knihy rekordů 

+ pár písniček jako bonus 

V provozu bude (stejně jako po celou dobu 

konání festivalu) malá POUŤ na ulici PŘÍKOPY 

(30 m od náměstí)

OKNA A DVEŘE – BAZÉNY

GALAVEČER REKORDŮ
PÁTEK 9. června, od 19:30,

Masarykovo nám.

Hand to Violin (nový cirkus – nevídaná 

akrobacie kombinovaná s hrou na 

housle) – obří příbor (mistrovské dílo 

z Pacovských strojíren) – vzdušná 

akrobacie na šálách v 6 metrech 

(Chůdadlo show) – pivo vzhůru 

nohama – Ivo Höger (nejvyšší Čech) – skotský dudák a mistr 

Skotských her – zazpívá muzikálová zpěvačka Míša Rotterová 

Vyhlášení Rekordmanů roku:

Jak odstěhovat letadlo hokejistů z Nagana přes půl republiky 

– Nejvíc kilometrů na kostitřasu za 3 dny – Slovácké divadlo 

Uherské Hradiště – První skladba českého autora zpívaná The 

Beatles (David Novotný).

Do Rekordmanské Síně slávy vstoupí handicapovaný sportovec 

Jiří Ježek – nejúspěšnější cyklista paralympijské historie.
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Partnerem udílení výročních cen 
je fi rma TITAN, s.r.o., Pelhřimov

www.titanltd.cz

Objednávky: agentura@dobryden.cz

úžasné výkony i vše, čím se může 
naše Česká republika pochlubit

2239 českých NEJ..., 1625 
fotografi í na 256 stranách 

v desítkách kapitol (Lázeňství, 
Sportovní legendy, Úspěchy čes-
kého zdravotnictví, Co Češi dali 
světu, Lidové tradice a řemesla, 
Památky UNESCO, Hudba, Film 
a divadlo, Fotbal, Český jazyk, 

Děti a pro děti, Modeling, Pivo...
Připravena je i anglická verze – Czech Book of Records 
(výpravná kniha jako dárek při Vašich cestách do zahraničí)

Reprezentativní obrazová publikace

Česká kniha rekordů 5
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Stovky českých NEJ...: čokoládový zámek, Praž-
ský hrad z 10 850 špejlí, obří hrací kostka, nej-
větší kartáček na zuby, miniatury pod lupou...
Mezi novými exponáty nepřehlédnete největ-
ší sochu z papíru v šatech upletených ze 4752 
ruliček smotaných ze starého kancelářského 
papíru (1,5 km ruliček!).

Během festivalu otevřeno do 19:00 (všechny expozice)
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SOBOTA 10. června – DENNÍ PROGRAM – hlavní scéna
– Masarykovo náměstí, 9:00–18:00

start v 9:00: nejvíc pádů v šálách 
(vzdušná akrobacie na sedmimetrové konstrukci)

DOPOLEDNE:
nejdelší Rolls-Royce – NO FOOT (spolu se Světem bezpečí) = rekordní počet lidí beznohých či 
s protézou na jednom místě (NO FOOT NO STRESS z.s. + Černí koně + OTTO BOCK) – největší 
krejčovské nůžky – ocenění Rekordmanů roku (např. běžecký guru Miloš Škorpil) – nej-
delší vlak z dřívek + stavba vysokých věží z dřívek (S. Fojtů) – nejvíc vyřezaných skleně-
ných ptáčků – nejmenší socha Praděda vyřezaná motorovkou + zdvojená srdce z jednoho 
kusu dřeva (dřevosochař Jiří Halouzka představí i největší motorovou pilu v ČR) – vytiskni 
si kousek Bible (Malé muzeum Bible) – největší sbírka botiček paní Jarmily Bursové (87letá babka z Babovřesk) 

Stanoviště na ploše náměstí (po celý den):
Hračkobraní – Ostrov zábavy Robinson (nejvíc lidí v pirátské čepici) – vyfoťte se s Kocourem v botách – skákací hrad Českého rozhlasu Vysočina 
– Muzeum kutilství Polná: na koleně vyrobený automobil s přívěsem, přenosná svítilna z refl ektoru Porsche 997 
Carrera – výstava historických potápěčských přileb – Svět v bezpečí 
+ NO FOOT NO STRESS z.s. + Černí koně + Nadační fond 
Allianz – Big Trip a Nitara: nejmenší pálenice na cestě kolem 
světa – rekordní minimotorky a minikola – výuka sebeobrany 
Krav Maga – ukázky z největší sbírky seker + soutěž v řezání 
a tesání – Malé muzeum Bible (ukázky historického knihtisku) 
– jízda na historických a kuriózních kolech – obří příbor – Malá 
pouť v ul. Příkopy (u bývalé pošty)

ODPOLEDNE:
auto postavené na slánkách – rekordy na štafl ích – nejmladší potápěč v přilbovém skafandru – najväčší háčkovaný záhon 
rozprávkových orchideí – nejvíc lidí s posoleným krajícem chleba + největší funkční slánka (200 kg) + ukázky z největší sbírky 

párových solniček a pepřenek – nejrychlejší karikaturis-
ta (portréty za pochodu + vylízanej Zeman) – kliky (i na 
jedné ruce) – fotbalová ekvilibristika Jiřího Kremsera 
– pivo hlavou dolů (David Kopecký) – maratonem do Pel-
hřimova – Černí koně na handbiku (přijďte si vyzkoušet) 
– na rotopedu do středu Země (DD Onšov) – první přímé 
elektrovlakové spojení mezi Humpolcem a Pelhřimovem 
– nejvíc hudebních nástrojů ze sirek (Jiří Bečvář)

Jarmark, dobré jídlo a pití (pivo POUTNÍK)        Změna programu vyhrazena, vstup na náměstí zdarma
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DECHOVKOVÁ SCÉNA
PÁTEK 9. června, 
16:00–18:00, 
Masarykovo nám.

– nejoblíbenější kapela svého 
druhu široko daleko

– 2 hodiny řízné muziky + rekordy L. Heneše (šachy v žárovce 
a dřevák uvnitř demižónu) a pozvánka na Galavečer

– nejoblíbe
druhu šir

– 2 hodiny řízné muziky + rekordy L. Heneš
a dřevák uvnitř demižónu) a pozvánka na G

VYSOČINKA

OHŇOSTROJ U RYBNÍKA STRÁŽ 
Sobota 10. června, Lampionový průvod

Seřadiště: Masarykovo náměstí • Odchod z náměstí: 22:15 hodin (po skončení galavečera) • Vyrobte se svými ratolestmi 
lampion a přijďte do průvodu. • V době konání průvodu bude trasa uzavřena Policií ČR. Auto nechte, prosím, doma. 
Trasa: Masarykovo náměstí, kino Vesmír, Vlásenická ulice, rybník Stráž (cca 600 m) •  Zde Vás muzikou potěší trio Tři tečky...

23:00 – PARÁDNÍ OHŇOSTROJ – u Stráže

SCÉNA FOLK&COUNTRY 
Sobota 10. června, 13:30–18:00, 

Zahrada Domu dobrých dnů 
s expozicí Zlaté české ručičky

Scénu koordinuje a řídí Petr Sejk 
(Folkování nad Lucernou)

VSTUP ZDARMA

Miroslav Paleček v pořadu „Ježkárny a...“  
(Písničkář známý z dua Paleček–Janík, 

bývalý člen Divadla Semafor)

ŽALOZPĚV – folková skupina z Níhova

4zdi (Pelhřimov)

Scéna se nachází 5 minut chůze z náměstí. Nabízíme vám též 
možnost zaparkování kočárku v expozici Zlaté české ručičky, kam 
vjedete přímo z chodníku. Na zahradě expozice se navíc nachází obří 
mamut z proutí, největší ježek v kleci a další exponáty Muzea rekordů 
a kuriozit. Expozice Zlaté české ručičky (s unikáty ze sirek, svatebními 

šaty z marcipánu, největším jídelním příborem 
v ČR z Pacovských strojíren...) je otevřena do 19:00, 

občerstvení zajištěno.

Miroslav Paleček v pořadu Ježkárny a “k

Poslouchejte 

Dechovky pro Vysočinu, 

PO–NE 17:04–18:00 na 87,9 FM

čí 

l d ilb k f d j h k h

MUZIKA:

Dopoledne:  4zdi

V poledne: Vesper 

Odpoledne: Wajt

a Jarda Hypochondr

PELHŘIMOV

koncert:  JELEN 
– držitel ceny ANDĚL

koncert:  ZRNÍ

Cena 399,- Kč v Muzeu rekordů a kuriozit
ke vstupence 200,- Kč


