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ZPRÁVA O ČINNOSTI AGENTURY DOBRÝ DEN  
vztahující se k projektu PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ a dokladující plnění smluv 

uzavřených mezi Městem Pelhřimov a Agenturou Dobrý den, s. r. o.  
za r. 2021 

Rok 2021 byl druhým rokem pandemie nemoci covid-19 a s tím souvisejícími vládními opatřeními omezujícími 
téměř všechny oblasti činnosti Agentury Dobrý den. Přesto lze i tento rok z pohledu propagace našeho města 
považovat za úspěšný. 

PELHŘIMOV se ještě výrazněji promítl do povědomí občanů celé České republiky (a mnohokrát se takto i mediálně 
připomenul) – jako české město rekordů. Tento statut si udržel nejen díky opakujícím se mediálním počinům, spolupráci 
s generálním zastoupením České republiky na EXPO 2020 v DUBAI, návštěvnosti Muzea rekordů a kuriozit, díky projektu 
Za REKORDY do PELHŘIMOVa, účasti Agentury Dobrý den na veletrzích a výstavách, ale například také prostřednictvím 
otázek směřujících na rekordmanský přívlastek našeho města hned v několika oblíbených televizních soutěžích (AZ kvíz, 
Kde domov můj…), v nejrůznějších pořadech a při registracích nových českých rekordů na řadě míst České republiky. V tomto 
ohledu se prostřednictvím aktivní činnosti Agentury Dobrý den Pelhřimov řadí mezi města, o nichž se ví a o nichž se mluví. 

 
ČESKÁ KNIHA REKORDŮ – Agentuře Dobrý den se podařilo i přes objektivní potíže (pandemie, nedostatek papíru, zvyšující 
se ceny) završit tříletou práci a vydat zbrusu novou Českou knihu rekordů 7, reprezentativní publikace propagující Pelhřimov 
jako město rekordů a místo vzniku řady rekordů. Náklady na vydání knihy dosáhly tři čtvrtě miliónu korun. Kniha upomínající 
na Pelhřimov jako město rekordů na několika desítkách stran a rovněž představující další turistické cíle ve městě a v okolí , 
se stala v měsících uzavření muzeí a zákazu konání veřejných (hromadných) akcí důležitým spojníkem mezi veřejností 
a činností agentury. Možnost zapsat se do České knihy rekordů se zároveň v nelehké době pandemie nového koronaviru 
byla pro řadu lidí motivací k soustředěné činnosti (a práci na sobě) v časech nejrůznějších uzávěr a restrikcí. 

Uvést do REKORDMANSKÉ SÍNĚ SLÁVY se podařilo další výrazné osobnosti, přičemž prostřednictvím těchto počinů byl 
opětovně vzbuzována pozornost stran pojmu Pelhřimov – město rekordů (2021 - horolezec Radek Jaroš, herečka Jiřina 
Bohdalová…). 

MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT PELHŘIMOV – jediné muzeum svého druhu ve střední Evropě a hlavní turistický cíl v našem 
městě navštívilo v r. 2021 i přesto, že bylo na základě usnesení vlády ČR z důvodu pandemie od ledna do 10. května uzavřeno 
a přišlo o školní výlety, zájezdy, zájmové a firemní skupiny, 19 596 lidí (+ návštěvníci přicházející se vstupenkou 1+1 zdarma, 
s volnými vstupenkami z nejrůznějších soutěží, akcí atd.) 

AGENTURA DOBRÝ DEN – garant celé oblasti rekordů v České republice, správce České databanky rekordů, registrátor 
českých nej… se kromě tradičních činností soustředil v době nejrůznějších pandemických opatření nově i na korespondenční 
registrace rekordů, na nové prvky v České knize rekordů a samozřejmě na mediální působení. Navíc na začátku roku 
Ag. Dobrý den realizovala projekt „Za REKORDY do PELHŘIMOVa“, který byl započat v r. 2020 (distribuce několika desítek 
stejnojmenných bannerů, tisíce letáků, kalendáříků, pohlednic, 1+1 vstupenek, brožur). 

PELHŘIMOV – ORIGINÁL MEZI MĚSTY 
Pelhřimov je hlavním městem rekordů. Nikde jinde na světě MĚSTO REKORDŮ nenajdete! Právě k nám do Pelhřimova se 
sbíhají všechny nitky související s českými NEJ… Směřují sem cesty aktivních lidí a špiček jednotlivých oborů, jejichž výtvory 
a fotogalerie jejich výkonů jsou součástí Muzea rekordů a kuriozit, jenž je expozicí, která je jediná svého druhu ve střední 
Evropě a která láká do našeho města tisíce turistů. Pelhřimov – to je také Česká databanka rekordů, jejíž správce, Agentura 
Dobrý den, je uznávanou autoritou v tomto oboru. Festival Pelhřimov – město rekordů je největší akcí s tímto zaměřením 
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v Evropě, a to platí i přesto, že v r. 2021 nemohl být uspořádán (nahradil jej úspěšný projekt „PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ 
ŽIJE!“ – ostatní akce v Evropě neproběhly – byly zrušeny). Pelhřimov – město rekordů je ale především léta budovanou 
značkou, zavedeným sloganem, který je v povědomí lidí v celostátním měřítku. 

„PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ 2021“ = několik významných počinů: vydání nové České knihy rekordů 7, účast 
na prezentaci České republiky na světové výstavě EXPO 2020 Dubai (název respektuje původní pojmenování, ač akce probíhá 
především v r. 2021 a 2022), významná spolupráce s Českým rozhlasem, retrospektivní výstavy 30 LET PELHŘIMOVSKÝCH 
REKORDŮ, zmiňovaná týdenní akce PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE!, významná prázdninová návštěvnost Muzea 
rekordů a kuriozit, mediálně úspěšné pokusy o rekord probíhající v Pelhřimově, nové osobnosti v Rekordmanské síni slávy 
(JUDr. Alexander Károlyi, Jiřina Bohdalová, Radek Jaroš...), celoplošná akce ČESKÝ DEN S ČESKÝMI s podporou 14 stanic 
Českého rozhlasu… 

To všechno a řada dalších počinů (viz níže) skládá dohromady mozaiku s názvem PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ. Všechny 
tyto aktivity (ale i desítky dalších) v průběhu roku směřovaly k propagaci Pelhřimova jako města rekordů (tyto aktivity se 
objevily minimálně 10x v pořadech nejsledovanější TV Nova, 9x v pořadech České televize… a v mnoha dalších médiích 
včetně rozhlasových pořadů, z nichž byl nejvýraznějším počinem 3hodinový přímý přenos z akce „PELHŘIMOV! MĚSTO 
REKORDŮ ŽIJE!“).   

Doložitelná hodnota mediálních výstupů (článků, pořadů, inzerce, výstavních ploch, …) směřujících k propagaci Pelhřimova 
a vyplývajících z aktivit Agentury Dobrý den při přepočtu na reklamní plochu představovala v r. 2021 částku blížící se 
10 miliónům korun. 

Finance vyplacené na základě smluv uzavřených mezi Městem Pelhřimov a Agenturou Dobrý den, s.r.o. byly v průběhu 
roku 2021 použity k následujícím účelům: 

STĚŽEJNÍ UDÁLOSTI,  
k nimž směřovalo hlavní úsilí Agentury Dobrý den v roce 2021: 

A. AKCE POŘÁDANÉ V PELHŘIMOVĚ:  

PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE! 

Týdenní akce vycházející z tradice mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů, její přípravy, propagace a zviditelnění 
v médiích včetně tříhodinového přímého přenosu Českého rozhlasu DVOJKA s Janem Rosákem (+ reportáže ČT, TV Nova, 
TV Prima, TV Noe)  

youtu.be/Wnp1Yg7Y_W0 

Udílení výročních cen Rekordman roku  

Vzhledem k nemožnosti uspořádat festival PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ, který byl vzhledem k omezením souvisejícím 
s pandemií nemoci covid-19 připravován souběžně jak v „předcovidové podobě“ = v plném rozsahu, tak v „únikové variantě“, 
se Agentura Dobrý den rozhodla uspořádat slavnostní udílení výročních rekordmanských cen REKORDMAN ROKU 
(Rekordmanská síň slávy) – jako samostatnou společenskou akci. 

 youtu.be/-twYUpp9NwA 

VYBUDOVÁNÍ ROZSÁHLÉ FOTOGALERIE v expozici Zlaté české ručičky MUZEA REKORDŮ A KURIOZIT 

Představení nových exponátů Muzea rekordů a kuriozit spojené s tiskovými konferencemi  

největší kuchyňský nůž v ČR, nejdelší květinový koberec, cukrářské symboly české státnosti, největší list javoru… 

 

https://youtu.be/Wnp1Yg7Y_W0
https://youtu.be/-twYUpp9NwA
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B. ZVÝŠENÍ PRESTIŽE POJMU PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ A JEHO VÝVOZ 
DO DALŠÍCH REGIONŮ 

EXPO 2020 Dubai – spolupráce s generálním zastoupením České republiky na EXPO 2020 - v expozici České republiky: 

exponát Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov – ROBOT MATYLDA + certifikáty o zápisu některých exponátů vytvořených 
speciálně pro tuto příležitost do České knihy rekordů (samostatná kapitola v knize) 

série TISKOVEK s cca měsíční periodicitou v Pelhřimově (i mimo naše město)  

série rozhlasových vystoupení (vesměs hodinové i delší pořady na rádiu Beat, Českém rozhlase Dvojka, Rádiu Blaník, 

Rádiu Dechovka, Českém rozhlase České Budějovice) 

projekt Za REKORDY do PELHŘIMOVa – zaměřený na propagaci Pelhřimova jako města rekordů a obsahující 

pozvánky do našeho města (výroba a distribuce propagačních materiálů)  

evidence rekordů, při nichž ADD vytvořila samostatné body programu akcí (Karlštejn, Praha, Jablonec, Zruč n.S., 

Benešov) 
 

C. VYDÁNÍ NOVÉ ČESKÉ KNIHY REKORDŮ 7 

S obálkou i zadní stranou z Pelhřimova a navíc s QR kódem, prostřednictvím kterého může čtenář za pomoci svého 
mobilního telefonu zhlédnout video z rekordu odehrávajícího se na Masarykově náměstí. Tento princip je v knize novinkou 
a České knihy rekordů obsahuje 390 takovýchto QR kódů (dokument z festivalu Pelhřimov – město rekordů i jiných 
pelhřimovských aktivit). 

Česká kniha rekordů 7 = rozsáhlá výpravná encyklopedie českých NEJ... kniha plná Pelhřimova – 256 stran, přes 1 500 
údajů a 2210 fotografií – celostátní knižní distribuce (knihkupectví, e-shopy) – navíc jako dárek využita některými 
celoplošně či nadnárodně působícími firmami a také městy a obcemi. Trvalá propagace Pelhřimova, který se zde objevuje 
na desítkách stran! 

www.ceskakniharekordu.cz 

D. SPRÁVA ČESKÉ DATABANKY REKORDŮ A PERMANENTNÍ SPOLUPRÁCE S MÉDII  

Obě aktivity jsou směřují k utvrzení toho, že ve všeobecném povědomí je sepětí: PELHŘIMOV = REKORDY = DOBRÝ DEN = 
ČESKÁ KNIHA REKORDŮ, které přináší opakovanou publicitu a podporuje zájem turistů o návštěvu našeho města – viz 
„Archiv novinových výstřižků“, „Rozhlas. spoty“... 

E. ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI  

Celorepubliková akce k svátku 28. října – vzniku samostatné republiky – pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České 
republiky M. Vystrčila. 

V této souvislosti Agentura převzala v Senátu Parlamentu České republiky výroční cenu České pohádkové akademie. 

F. VÝSTAVA 30 LET PELHŘIMOVSKÝCH REKORDŮ 

Rozsáhlá retrospektivní výstava mapující nejpozoruhodnější počiny a unikátní okamžiky směřující k zápisům do České knihy 
rekordů – byla realizována v prostorách OC CITY PARK Jihlava, v Pelhřimově v expozici Zlaté české ručičky a na konci roku 
ve 3 patrech budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

https://www.dobryden.cz/ceska-kniha-rekordu/
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G. ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH EXPONÁTŮ POPŘ. JEJICH ZÁPŮJČKY A NÁSLEDNÉ 
VYSTAVENÍ V EXPOZICÍCH MUZEA REKORDŮ A KURIOZIT.  

Tato činnost je spojená s permanentní prací Ag. Dobrý den spočívající v registraci výkonů do České databanky rekordů. 
Příkladem budiž registrace největšího kuchyňského nože v ČR nebo vůbec nejmenšího nože na světě, který je vrcholnou 
nožířskou prací mistra Onteka. 
Účast komisařů Ag. Dobrý den Pelhřimov na desítkách akcí po celé ČR a to mnohdy včetně jejich propagace a mediální 
odezvy. Tyto akce jsou pro jejich účastníky zpětně i impulzem pro návštěvu Pelhřimova jako turistického cíle, neboť aktuálně 
vytvořené rekordy se objevují v expozicích spravovaných Ag. Dobrý den – viz níže. Zajištění plného – každodenního – 
provozu Muzea i v mimosezónní době. Propagace Muzea rekordů a kuriozit jako hlavního lákadla k návštěvě Pelhřimova.  

H. PROJEKT ZA REKORDY DO PELHŘIMOVA 

S množstvím propagačních materiálů nabízejících pobyt v našem městě, na Křemešníku, a to včetně ubytovacích kapacit – 
viz stejnojmenná příloha 

I. INTERNETOVÉ AKTIVITY, FB, ROZHLASOVÉ SPOTY, POŘADY, RUBRIKY 
V TIŠTĚNÝCH MÉDIÍCH A PRŮBĚŽNĚ PROBÍHAJÍCÍ PROPAGACE MUZEA REKORDŮ 
A KURIOZIT 

které je i podle názoru odborníků na cestovní ruch hlavním důvodem přivádějícím turisty do Pelhřimova – města rekordů. 

J. DALŠÍ PROPAGACE – PLAKÁTOVÁNÍ, SLEVOMAT, ZAMĚSTNANECKÉ PROGRAMY, 
PRŮKAZKOVÉ AKTIVITY 

V sezóně vyvěšujeme plakáty a letáky v cca 20 kempech a sezónních ubytovacích zařízeních. V dalších exponovaných 
obdobích roku (letos v době otevření muzeí) plakátujeme pozvánkami do Pelhřimova obce v okruhu ca 40 km kolem 
Pelhřimova, máme 6 tras v celkové délce cca 630 km. 

Jsme zapojeni v zaměstnaneckém programu Sphere, aktivně působíme na Slevomatu (Muzeum rekordů dosahuje vysokého 
hodnocení v anketách návštěvníků, např. u Slevomatu 4,4 hvězdičky z 5, přičemž 95 % klientů doporučuje Pelhřimov k 
návštěvě), jsme zařazeni do projektů Pohádkové království, Krásnosvět, Hyperslevy, Benefit, ISIC, Kam dnes vyrazíme, Slevy 
a poukazy, EON, Nechci nudu, Rodinné pasy, ActivePass + poskytujeme volné vstupenky do pelhřimovského Muzea rekordů 
při všech našich návštěvách rekordmanských akcí po celé ČR a na řadě dalších akcí. Vše s cílem přilákat do Pelhřimova 
další návštěvníky.  
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AKTIVITY AGENTURY DOBRÝ DEN + MEDIÁLNÍ ODEZVY  
realizované v rámci spolupráce s městem Pelhřimov, ve městě či jako součást projektu „PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ“ 
v r. 2021: 
 

1. AKCE AGENTURY DOBRÝ DEN V PELHŘIMOVĚ: 

PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE! 

7. – 11. června 2021 - akce připomínající tradici rekordmanských festivalů s názvem PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ 

VÝSLEDKY MEDIÁLNÍ VYÚSTĚNÍ AKCE: 

Akce přinesla desítku pozoruhodných českých rekordů, 4 reportáže ve 4 televizích (Česká televize, TV Nova, TV Prima, TV 
Noe). Významným počinem byl tříhodinový páteční přímý přenos Českého rozhlasu Dvojka přímo z Pelhřimova, z centra dění 
(moderátor Jan Rosák) + navíc každodenní telefonát do vysílání ČRo Dvojka. O akci referovala řada médií včetně 
celostátních deníků (viz níže), vznikl úspěšný live stream a řada videopříspěvků na soc. sítích a youtube.  

 
Před akcí: 

Týdenní kampaň – reklamní spot s pozvánkou na akci PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE! a do pelhřimovského Muzea rekordů a 
kuriozit – na Českém rozhlase Vysočina 

https://www.czech-tim.cz/kuriozity/akce-pelhrimov-mesto-rekordu-zije/ 

https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/akce-pelhrimov-mesto-rekordu-zije-od-7-do-11-cervna-pripomina-30letou-tradici-
rekordmanskych-festivalu/ 

 

Vlastní akce: 
Soc. sítě České televize – Události v regionu Jižní Čechy a Vysočina – průběžně 

 

Pondělí 7.6. – Sabrage a plank 

Nejrychleji otevřených 15 lahví šampaňského vína useknutím hrdla šavlí – Milan Průcha z Františkových Lázní, český velvyslanec 
šampaňského řádu rytířů Confrérie du Sabre d’Or (Bratrstvo zlaté šavle) dokázal za pouhých 14,62 vteřiny otevřít 15 lahví vína Champagne 
Philippe Brugnon, a to technikou sabrage, což je specifický způsob otvírání lahví šumivého vína, a to useknutím hrdla lahve šavlí. Rekordman 
zvolil pro zápis do České knihy rekordů symbolický počet 15 pro připomenutí 15 měsíců života s koronavirem a nejrůznějšími omezeními, 
které i jeho život významným způsobem ovlivnily. 

https://www.czech-tim.cz/kuriozity/akce-pelhrimov-mesto-rekordu-zije/
https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/akce-pelhrimov-mesto-rekordu-zije-od-7-do-11-cervna-pripomina-30letou-tradici-rekordmanskych-festivalu/
https://www.e-vsudybyl.cz/bleskovky/akce-pelhrimov-mesto-rekordu-zije-od-7-do-11-cervna-pripomina-30letou-tradici-rekordmanskych-festivalu/
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Nejdelší výdrž v planku – Roman Sabadosh z Líbeznice vydržel ve věku 6 let a 10 měsíců ve cvičební pozici zvané plank nepřetržitě po dobu 
2:16:48,50 hod. Správné provedení tohoto cviku spočívá v opírání o lokty a špičky u nohou, přičemž celé tělo je vypnuté a v podstatě v jedné 
rovině. Dotek jiné části těla s podložkou není povolen. 

Nejdelší výdrž v planku – muži – Josef Šálek z Písku vydržel ve cvičební pozici zvané plank nepřetržitě po dobu 2:16:12,10 hod.   

Český rozhlas Dvojka – 5minutový živý vstup z akce 

Právo, Český rozhlas Dvojka – 5minutový živý vstup z akce, Český rozhlas Vysočina – reportáž, Rádio Pelhřimov 

https://vysocina.rozhlas.cz/pelhrimov-zije-rekordy-prvni-vytvoril-muz-ktery-otevira-lahve-savli-8508558 

 

Úterý 8.6. – Skotské hry v Pelhřimově (skotské dudy, farmářský běh a karikaturista v kiltu) 

Nejrychleji nakreslených 25 karikatur na papírový kelímek – Lubomír Vaněk vytvořil za 12:31,17 min 25 karikatur návštěvníků akce 
„PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE!“ kreslených na papírové kelímky (0,25 l) určené na skotskou whisky, což představuje průměrně 30 
vteřin na jeden portrét. Úspěšný pokus o rekord byl následně zakončen společným přípitkem kreslíře a portrétovaných. Rekordní údaj byl do 
České databanky rekordů zaregistrován na zahradě expozice Zlaté české ručičky Agentury Dobrý den v Pelhřimově v rámci malých Skotských 
her. 

Právo, Česká televize, Český rozhlas Dvojka – 5minutový živý vstup z akce, Rádio Pelhřimov 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140608-udalosti-v-
regionech/video/845618 

 

Středa 9.6. – silák Jan Šťastný – naložení náklaďáku 36 plnými pivními sudy 

Ruční nakládání plných pivních sudů na korbu nákladního auta – Strongman Jan Šťastný z Pardubic dokázal za 2:40,42 min postupně ze 
země vzepřít a poté usadit na 115 cm vysokou korbu nákladního auta vzdálenou 115 cm 36 plných 50litrových pivních sudů o hmotnosti á 
62,5 kg, což představuje přemístění 2 250 kg. Jak ve výchozí pozici, tak na korbě auta muselo všech 36 sudů stát. 

ČTK, TV Prima – Zprávy (10.6.), novinky.cz, TV Noe, Český rozhlas Dvojka – 5minutový živý vstup z akce, Český rozhlas Pardubice, 
Pardubický deník, Týdeník Pernštejn 

https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/video-neuveritelny-vykon-silak-vzeprel-36-plnych-sudu-a-trhl-cesky-rekord-
202106.html?gnews40363442?fbclid=IwAR2d0fPeRHysTCeul9eEOArloDD9YJO9SxrAZerV-BCu1NPZ7Oll5LkWXyg 

 
Čtvrtek 10.6. – nejdelší květinový koberec na pelhřimovském náměstí 

Nejdelší květinový koberec – Blanka Böhmová z Kaznějova potřebovala nejméně 2466 hodin práce k tomu, aby vlastnoručně zhotovila 83,9 
m dlouhý a 60 cm široký koberec, který tvoří podkladová látka a 6874 kytiček zhotovených z vlny. Květy, které byly při lepení  k podkladu 
kladeny „jeden vedle druhého“, tvoří souvislou květinovou plochu 50,34 m2. Zhotoveny byly na kytičkovači, což je tkací kreativní nástroj pro 
vytkávání vzorů květin a rozet z příze. Kobereček váží 95 kg a byl sestaven z 64 částí o délce 120 cm a jednoho bonusového dílu měřícího 
710 cm, který se stal součástí expozice Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Rekordmanka na svém životním díle pracovala po dobu 3 
let, přičemž kytiček pro tuto příležitost vyrobila mnohem více, než bylo použito (některé méně kvalitní vyřadila, mnohé rozdala). Výroba 
jednoho květu přitom představuje 20 minut práce. Vlnu autorce věnovali přátelé a občané Kaznějova i vzdálenějších regionů. 

Český rozhlas Dvojka – 5minutový živý vstup z akce, TV Noe, Český rozhlas Plzeň, Regionalist, Plzeňská drbna, Plzeňský deník, 
Český rozhlas Vysočina, Rádio Pelhřimov,  

Rekordmanka z Plzeňska vytvořila nejdelší květinový koberec, měří 84 metrů a je na něm 6874 kytiček | Společnost | Zprávy | 
Plzeňská Drbna - zprávy z Plzně a okolí 

http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210610-1623332436 

 

https://vysocina.rozhlas.cz/pelhrimov-zije-rekordy-prvni-vytvoril-muz-ktery-otevira-lahve-savli-8508558
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140608-udalosti-v-regionech/video/845618
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140608-udalosti-v-regionech/video/845618
https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/video-neuveritelny-vykon-silak-vzeprel-36-plnych-sudu-a-trhl-cesky-rekord-202106.html?gnews
https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/video-neuveritelny-vykon-silak-vzeprel-36-plnych-sudu-a-trhl-cesky-rekord-202106.html?gnews
https://www.novinky.cz/muzi/clanek/rekordman-v-mikulove-rozbijel-kameny-s-vejcem-v-ruce-40363442?fbclid=IwAR2d0fPeRHysTCeul9eEOArloDD9YJO9SxrAZerV-BCu1NPZ7Oll5LkWXyg
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/6079-rekordmanka-z-plzenska-vytvorila-nejdelsi-kvetinovy-koberec-meri-84-metru-a-je-na-nem-6874-kyticek.html
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/6079-rekordmanka-z-plzenska-vytvorila-nejdelsi-kvetinovy-koberec-meri-84-metru-a-je-na-nem-6874-kyticek.html
http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210610-1623332436
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Pátek 11.6. – drsní muži a obří mýdlové bubliny 

Rozbíjení kamenů pěstí, v níž je drženo slepičí vejce – Krav Maga Instructor Miloš Smejkal Jr. dokázal za 2:32,8 minuty rozbít holou rukou 
30 říčních kamenů o průměrné hmotnosti 619 g/1kámen. Pokus proběhl tak, že rekordman uchopil jeden konec kamene do dlaně, druhý 
konec opřel o desku stolu a poté malíkovou hranou (tetsui) druhé ruky udeřil přibližně do středu kamene. V této ruce navíc po celou dobu 
držel syrové slepičí vajíčko, které zůstalo neporušené. Rekordní údaj byl do České databanky 

Nejvíc cviků s názvem dragon flag – Tomáš Čerbák dokázal 42krát v nepřetržité řadě za sebou zopakovat cvik zvaný „dračí vlajka“, při němž 
se borec chytne vleže rukama vodorovné žerdě umístěné za hlavou, poté zvedne natažené nohy vzhůru a dále až k břichu a při narovnaných 
zádech pomalu kontrolovaně spouští nohy dolů. Ve chvíli, kdy jsou nohy skoro vodorovně se zemí (5 palců čili 12,7 cm nebo méně), se pohyb 
vrací zpět vzhůru. Cvik, který je vrcholně náročný na břišní svaly, vydržel Tomáš cvičit po dobu 1:50,88 min bez dotyku nohou s podložkou. 

Nejvíc lidí uzavřených během 30 vteřin do mýdlové bubliny – SVĚTOVÝ REKORD – Matěj Kodeš, mistr mýdlových bublin, překonal světový 
rekord svého amerického kolegy, když za pouhou půlminutu stihl vytvořit obří bublinu postupně kolem 14 střídajících se lidí. Podmínkou 
uznání rekordu přitom bylo, aby všichni zúčastnění byli alespoň 152 cm vysocí a bublina byla vždy vyšší, než dotyčný člověk. 

Český rozhlas Dvojka – 3hodinové vysílání ze zahrady Muzea rekordů a kuriozit (moderátor: Jan Rosák) 

https://hu-hu.facebook.com/CRoDvojka/posts/4390160461003662 

HALÓ NOVINY – celostránková reportáž 

TV Noe – dokument 

TV Noe – pořad Za obzorem 

Obchodník 

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek33644-festival-rekordu-v-pelhrimove-nahradila-po-30-letech-mensi-akce.html?komentare=vse 

https://www.tydenikpernstejn.cz/clanek?id=747 

Facebook Českého rozhlasu,  

Úspěšný livestream: 274 300 oslovených, 166 000 zhlédnutých minut videa, 840 reakcí, 190 komentářů: 
https://www.facebook.com/ceskerekordy/videos/195494482452002 

 

 

Středa 23. 6. – Obří mapa České republiky z dílků puzzle 

Největší mapa ČR z dílků puzzle – 7 školáků a 4 dospělí z dobříšského nadačního fondu Děti bez mobilu sestavili jako vyvrcholení svého 
dobročinného projektu „Spojme Česko“, mapu České republiky z 5060 dílků puzzle. Obrazec o rozměrech 21,12 m × 11,83 m skládali 2:50 
hod. Každý z dílků měl na výšku 26,9 cm a šíři 18 cm. Smyslem akce bylo prostřednictvím symbolického prodeje jednotlivých dílků mapy 
přispět do sbírky na stavbu dětského hospice Dům pro Julii v Brně. Každý dárce si mohl na mapě vybrat svůj dílek puzzle (např. ten se svou 

https://hu-hu.facebook.com/CRoDvojka/posts/4390160461003662
https://www.jihlavske-listy.cz/clanek33644-festival-rekordu-v-pelhrimove-nahradila-po-30-letech-mensi-akce.html?komentare=vse
https://www.tydenikpernstejn.cz/clanek?id=747
https://www.facebook.com/ceskerekordy/videos/195494482452002
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obcí) a po uhrazení finančního daru jej obdržel poštou, přičemž poté se na svůj dílek libovolným způsobem zvěčnil (vzkazem, podpisem) a 
poslal ho zpět na adresu pořadatele. Takto nadšenci z Dobříše shromáždili dohromady 150 000 korun, které Jakub Jánský prostřednictvím 
šeku předal do rukou ředitelky budoucího dětského hospice Radce Vernerové. Rekordní puzzle byly sestaveny 23. června 2021 ve Sportovní 
hale v Pelhřimově a následně zaregistrovány do České databanky rekordů. 

ČTK, Blesk, Lidové noviny, Deník - celostátně, Rádio IMPULS, Český rozhlas Vysočina, Rádio Proglas, Radio Prague International, 
Rádio Blaník, Regionalist, https://www.katyd.cz, Rádio Pelhřimov, pořad Víkend TV Nova 

https://brnensky.denik.cz/z-regionu/v-pelhrimove-slozili-z-puzzli-nejvetsi-mapu-pomuze-se-stavbou-hospice-20210623.html 

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/projekt-spojme-cesko-se-stal-rekordmanem-a-prispel-na-detsky-hospic/ 

https://cesky.radio.cz/nejvetsi-puzzle-v-cesku-dobrocinna-akce-ve-prospech-stavby-detskeho-hospice-a-8720674 

https://www.regionalist.cz/index.php?z1=210623-1624454686 

DALŠÍ AKCE AGENTURY DOBRÝ DEN V PELHŘIMOVĚ 

Série TISKOVÝCH KONFERENCÍ s představením rekordních sbírek, výrobků a rekordmanů – viz samostatný bod  

Vyhodnocení nejkrásnějších turistických pohlednic, turistických vizitek, deníků... ČR – akci se podařilo přesunout z Brna do 
Pelhřimova – leden 2021 (Český rozhlas Vysočina, Český rozhlas ČB – 5minutová reportáž), Deník, Všudybyl. Regionalist 

https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/o-nejhezci-turistickou-pohlednici-vizitku-denik-a-kalendarik-1464/ 

https://jihlavsky.denik.cz/z-regionu/prohlednete-si-nejkrasnejsi-cumkarty-pohlednice-vybirali-v-pelhrimove-20210120.html 

https://www.regionalist.cz/index.php?z1=210119-1611045097 

https://www.facebook.com/pg/Poh%C3%A1dkov%C3%A9-kr%C3%A1lovstv%C3%AD-400670270330/posts/ 

 
Tříkrálový pochod na Křemešník (akce byla nakonec vzhledem k vládním restrikcím souvisejícím s pandemií odvolána 

26. 3. představení Recesní pomlázky z kovových špon 

Rádio Blaník, PRIMA DOMA, Regionalist, Český rozhlas, Parlamentní listy, Rádio Pelhřimov, Jihlavské listy (HB, PE, Žďár, TŘ, JI) 

https://primadoma.cz/zprava-293718-takovou-pomlazkou-by-to-asi-pekne-bolelo?preview=1 

http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210326-1616759583 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Pelhrimov-Muzeum-ma-recesne-drsnou-pomlazku-z-kovovych-spon-
658824 

https://havlickobrodsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-pelhrimove-maji-recesne-drsnou-pomlazku-z-kovovych-spon-20210329.html 

https://zdarsky.denik.cz/ctenar-reporter/pomlazka-z-kovovych-spon-v-muzeu-rekordu-maji-dalsi-novinku-20210330.html 

https://www.mupe.cz/pelhrimov-ma-recesne-drsnou-pomlazku-z-kovovych-spon/d-35623 

 
20. 5. – návštěva 8 senátorů - Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR – v Muzeu rekordů 
a kuriozit Pelhřimov (spojeno s komentovanou prohlídkou + sléváním vody do Soutoku vod planety Země) 

https://radiopelhrimov.cz/rekordmani-senatori-i-predstavitele-mesta/ 

30. 6. - Pelhřimov pomáhá Moravě zasažené tornádem – prodej částí nejdelšího květinového koberce ve prospěch 
postižených v obci Hrušky 

Blesk, Deník,  

https://primadoma.cz/zprava-294959-pelhrimovske-muzeum-rekordu-a-kuriozit-pomaha-postizene-morave?preview=1 

https://www.katyd.cz/
https://brnensky.denik.cz/z-regionu/v-pelhrimove-slozili-z-puzzli-nejvetsi-mapu-pomuze-se-stavbou-hospice-20210623.html
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/projekt-spojme-cesko-se-stal-rekordmanem-a-prispel-na-detsky-hospic/
https://cesky.radio.cz/nejvetsi-puzzle-v-cesku-dobrocinna-akce-ve-prospech-stavby-detskeho-hospice-a-8720674
https://www.regionalist.cz/index.php?z1=210623-1624454686
https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/o-nejhezci-turistickou-pohlednici-vizitku-denik-a-kalendarik-1464/
https://jihlavsky.denik.cz/z-regionu/prohlednete-si-nejkrasnejsi-cumkarty-pohlednice-vybirali-v-pelhrimove-20210120.html
https://www.regionalist.cz/index.php?z1=210119-1611045097
https://www.facebook.com/pg/Poh%C3%A1dkov%C3%A9-kr%C3%A1lovstv%C3%AD-400670270330/posts/
https://primadoma.cz/zprava-293718-takovou-pomlazkou-by-to-asi-pekne-bolelo?preview=1
http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210326-1616759583
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Pelhrimov-Muzeum-ma-recesne-drsnou-pomlazku-z-kovovych-spon-658824
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Pelhrimov-Muzeum-ma-recesne-drsnou-pomlazku-z-kovovych-spon-658824
https://havlickobrodsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-pelhrimove-maji-recesne-drsnou-pomlazku-z-kovovych-spon-20210329.html
https://zdarsky.denik.cz/ctenar-reporter/pomlazka-z-kovovych-spon-v-muzeu-rekordu-maji-dalsi-novinku-20210330.html
https://www.mupe.cz/pelhrimov-ma-recesne-drsnou-pomlazku-z-kovovych-spon/d-35623
https://radiopelhrimov.cz/rekordmani-senatori-i-predstavitele-mesta/
https://primadoma.cz/zprava-294959-pelhrimovske-muzeum-rekordu-a-kuriozit-pomaha-postizene-morave?preview=1
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8. 9. – Medici v Pelhřimově – speciální komentované prohlídky expozic Muzea rekordů a kuriozit studenty medicíny (pro 
Nemocnici Pelhřimov v rámci náboru mladých lékařů do PE nemocnice) 

 

Výstava 30 let pelhřimovských rekordů 

Velká retrospektivní výstava s podtitulem „Přes Pelhřimov do České knihy rekordů“: 
> Obchodní centrum CITY PARK Jihlava – leden 2021 - Výstava „30 let pelhřimovských rekordů“ na hlavní pasáži 

OC CITY Park v Jihlavě (s návštěvností v době pandemie několik tisíc lidí za den) – 32 velkoformátových tabulí 
s nejzajímavějšími snímky z festivalu Pelhřimov – město rekordů a dalších rekordmanských akcí + vitríny s 
exponáty Muzea rekordů a kuriozit + tiskové materiály Za REKORDY do PELHŘIMOVa - 11.1. – 10.2. 2021 

> Expozice zlaté české ručičky Pelhřimov 

> Krajský úřad Kraje Vysočina – 3 patra budovy B  

> Výstava se v každou další instalací rozšiřuje o nové výstavní panely 
 

Český den s českými vlajkami – 28. října 2021 

> K tradiční výzvě Agentury Dobrý den: „Vyvěsme 28. října, v den našeho společného svátku, českou vlajku!“ se 
připojilo několik tisíc lidí. Pelhřimov se stal středobodem této aktivity, směřovaly sem ohlasy a fotografie 
zúčastněných z celé ČR.  

> Akce vycházela ze skutečnosti, že ke 100. výročí republiky bylo na popud pelhřimovské Agentury Dobrý den 
vyvěšeno 225 191 vlajek České republiky a byl z toho zápis do České knihy rekordů. Do celorepublikového rekordu, 
jenž byl vytvořen v den státního svátku 28. října 2018, se zapojilo 2 445 obcí, měst, škol, institucí a jednotlivců.  

> Letošní akci celoplošně podpořil Český rozhlas vysílající celý týden na svých 14 regionálních stanicích spot 
související se spádovostí českých rekordů do Pelhřimova. 

 

Organizované programy a bezplatné prohlídky Muzea rekordů a kuriozit a expozice Zlaté české 
ručičky  

> pro účastníky soutěží pořádaných v našem městě, pro pelhřimovskou nemocnici (náborová akce mediků), pro 
handicapované návštěvníky, ubytovatele a majitele ubyt. zařízení v širším regionu, pro účastníky hromadných 
rekordů, spolupracující firmy, Město Pelhřimov… 
 

2. AKCE V PELHŘIMOVĚ, PODPOŘENÉ AGENTUROU DOBRÝ DEN: 

z titulu jejich konání v našem městě nebo z titulu pořádání pelhřimovskými subjekty: 

> Muzejní noc – květen – otevřena expozice MRK 

> Veteráni na Křemešníku (19. 6.) – výtisky České knihy rekordů jako ceny pro vítěze, rozdávání letáků a vstupenek 
1+1 

> Velikonoční stezka Pelhřimovem (proběhla v době uzavření Muzea kvůli Covidu, od 1. 4.) - Návštěvníci Pelhřimova 
si mohli projít stezku PELHŘIMOVSKÁ TAJENKA a udělat si hezkou procházku naším krásným městem. 
Realizováno ve spolupráci s Turistickým informačním centrem. 



 

 

10 

> Nový pořad pro školy vytvořený s agenturou Pohodáři 

> S agenturou Pohodáři, která již 22 let vytváří vzdělávací pořady pro školy, jsme v roce 2020 spolupracovali na vzniku 
nového pořadu mapujícího krásy České republiky (opět s upozorněním na Pelhřimov). Jeho premiéra byla posunuta 
na rok 2021 a v rámci jeho propagace jsme připravili i soutěž o vstupenky do Muzea rekordů. Agentura je připravena 
s pořadem vyrazit na turné hned, jakmile to situace ve školách dovolí. 

> Supermarkety Albert – splněná přání v Muzeu rekordů (září) - Čtrnáctiletý David Zelík z Dětského domova vyrábí 
miniaturní vlajky a již 3x se s nimi zapsal do České knihy rekordů. Prostřednictvím Nadačního fondu Albert si (coby 
splněné přání) vybral návštěvu Muzea rekordů a užil si speciální prohlídku. Jsme rádi, že jsme mu mohli udělat 
radost a zároveň ukázat zbytku republiky, že Pelhřimov je prostě fajn. Info o návštěvě muzea proběhlo 
v propagačních materiálech řetězců Albert. 

Reakce pořadatelek projektu: 

Dobrý den pane Vaňku, mnohokrát děkujeme za překrásný den, který jste nám a především Davidovi připravil. Byl to 
pro nás všechny velký zážitek. Tolik zajímavých exponátů a kuriozit jsem nečekala, ale co mě osobně nejvíce 
„dostalo“ byl váš přístup, vyprávění a nadšení. Jste opravdu člověk na správném místě a je vidět, že celé muzeum 
vedete především srdcem. A to už se dnes často nevidí! Rádi se k vám budeme vracet. S pozdravem  

Alena Paldusová, Projektová manažerka, Nadační fond Albert 

https://radiopelhrimov.cz/david-zevlik-vytvoril-novy-cesky-rekord/ 

> Dny evropského dědictví – volný vstup do expozice Muzea rekordů a kuriozit – 11. září - možnost navštívit zdarma 
Muzeum rekordů využilo 532 lidí 

> Podpora aktivit Matice Křemešnické – projekce o křemešnické pouti, tabule v ambitech kostela Nejsvětější trojice 
na Křemešníku (info o Křemešníku poskytované návštěvníkům Muzea rekordů a kuriozit), podpora turistické 
známky Poutní cesta: Pražská Loreta – Křemešník,  

> Spolupráce s Oblastní charitou Pelhřimov – včetně PAPUČOVÉHO DNE a podpory Tříkrálové sbírky  

> Sponzorství soutěže Pelhřimovského magazínu (na internetu) 

> Muzeum rekordů podpořilo pelhřimovský svatomartinský jarmark (13. listopadu) - každý nakupující dostal ke zboží 
volnou 1+1 vstupenku do našich expozic, každý prodejce dostal volnou rodinnou vstupenku v hodnotě 390,-  

> Podpora Malého muzea Bible – St. Pelhřimov (včetně přizvání k účasti na akcích ADD, veletrzích a mediální 
podpory) 

> Spolupráce při jednáních o vzniku české Basketbalové síně slávy v Pelhřimově 

> Podporujeme Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR – tradiční pokladnička SONS ve tvaru psa 
je trvale umístěna v expozici našeho muzea, kde se tradičně vybere nejvíc ze všech kasiček. Podpořili jsme 
pelhřimovskou nemocnici. Kromě toho tradičně podporujeme Lékaře bez hranic, Bwindi Orphans 

 

3. TISKOVÉ KONFERENCE SPOJENÉ SE ZÁPISY DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ 
V PELHŘIMOVĚ: 

17. 1. Otužilecký rekord v Pelhřimově: Nejrychleji uběhnutý půlmaratón – bos na sněhu a do půl těla 

TV Nova, ČT, TV Prima – CNN Prima News, ČTK, ceskenoviny.cz, novinky.cz, Deník, Český rozhlas, idnes.cz, Frekvence 1… 

https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/novy-svetovy-rekord  (hlavní zpravodajská relace TV Prima) + přímý přenos ze startu na 
CNN Prima News v 10:10 a reportáž ve zprávách ve 13 hod 

https://radiopelhrimov.cz/david-zevlik-vytvoril-novy-cesky-rekord/
https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/novy-svetovy-rekord
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https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/66824-17-1-2021 (čas cca 20:12) 

ČT24 - reportáž v pořadu Studio ČT24 v čase cca 14.30 

https://www.novinky.cz/muzi/clanek/jihocech-ubehl-pulmaraton-ve-snehu-bez-bot-temer-nahy-a-v-rekordnim-case-40348102 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jihocech-ubehl-pulmaraton-v-pelhrimove-ve-snehu-bosy-a-v-sortkach/1983548 

https://www.denik.cz/regiony/josef-salek-pokoril-svetovy-rekord-bosy-po-snehu-ubehl-pulmaraton-podivejte-se.html 

https://vysocina.rozhlas.cz/zajima-ho-prekracovani-limitu-lidskeho-tela-bos-v-pelhrimove-ubehl-pulmaraton-8406380 

https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/bezec-otuzilec-svetovy-rekord-pulmaraton-mraz-bos.A210117_185739_jihlava-zpravy_indr 

https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/otuzilec-prekonal-svetovy-rekord-ubehl-pulmaraton-ve-snehu-bosy-a-v-sortkach.shtml 

https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/13528-pulmaraton-naboso-a-ve-snehu-josef-salek-dnes-v-pelhrimove-prekonal-
svetovy-rekord.html 

https://www.regionalist.cz/index.php?z1=210116-1610818563 

https://moravskoslezsky.denik.cz/denik-v-regionech/josef-salek-pokoril-svetovy-rekord-bosy-po-snehu-ubehl-pulmaraton-
podivejte-se.html 

https://olomoucky.denik.cz/denik-v-regionech/josef-salek-pokoril-svetovy-rekord-bosy-po-snehu-ubehl-pulmaraton-podivejte-
se.html 

https://www.cerstvezpravy.cz/zpravy-idnes-cz/otuzilec-prekonal-svetovy-rekord-v-pulmaratonu-polonahy-bos-a-na-snehu/ 

13. 5. – tiskovka na téma znovuotevření Muzea rekordů a kuriozit + představení novinek + největšího kuchyňského nože 
v České republice. 

ČTK, TV Nova (Odpolední televizní noviny, facebook, tn.cz), Právo, Blesk, deník AHA!, Novinky.cz, zprávy-24.cz, czechnews.cz, 
www.prahanadlani.cz/, Český rozhlas, portál PRIMA DOMA 

https://tn.nova.cz/clanek/nejvetsi-kuchynsky-nuz-v-cesku-meri-skoro-3-metry.html 

https://cesky.radio.cz/meloun-museli-krajet-tri-chlapi-pelhrimovske-muzeum-rekordu-ziskalo-obri-nuz-8717471 

https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/nejvetsi-nuz-v-cesku-meri-temer-tri-metry-40360177 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ziskalo-obri-kuchynsky-nuz-meri-286-cm-154496 

https://magazin.aktualne.cz/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ziskalo-obri-kuchynsky-nuz-
meri/r~bbf0015eb3cb11eba4560cc47ab5f122/ 

https://www.denik.cz/regiony/video-na-zvednuti-obriho-noze-jsou-potreba-tri-chlapi-k-videni-je-v-pelhrimove.html 

http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210513-1620901244 

SBĚRATEL | Pelhřimovské muzeum rekordů získalo obří kuchyňský nůž, měří 286 cm (sberatel.info) 

https://www.zpravy-24.cz/ 

https://www.prahanadlani.cz/clanek-zprava/451736-nejvetsi-nuz-v-cesku-meri-temer-tri-metry.html 

https://www.seznam.cz/komentare/11707361-video-na-zvednuti-obriho-noze-jsou-potreba-tri-chlapi-k-videni-je-v-pelhrimove 

https://jihlavsky.denik.cz/z-regionu/video-na-zvednuti-obriho-noze-jsou-potreba-tri-chlapi-k-videni-je-v-pelhrimove.html 

https://czech.shafaqna.com/CZ/AL/1392534 

https://primadoma.cz/zprava-294374-muzeum-rekordu-a-kuriozit-konecne-otvira-tesit-se-muzete-na-nejvetsi-kuchynsky-nuz-v-
cesku?preview=1 

 

https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/66824-17-1-2021
https://www.novinky.cz/muzi/clanek/jihocech-ubehl-pulmaraton-ve-snehu-bez-bot-temer-nahy-a-v-rekordnim-case-40348102
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jihocech-ubehl-pulmaraton-v-pelhrimove-ve-snehu-bosy-a-v-sortkach/1983548
https://www.denik.cz/regiony/josef-salek-pokoril-svetovy-rekord-bosy-po-snehu-ubehl-pulmaraton-podivejte-se.html
https://vysocina.rozhlas.cz/zajima-ho-prekracovani-limitu-lidskeho-tela-bos-v-pelhrimove-ubehl-pulmaraton-8406380
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/bezec-otuzilec-svetovy-rekord-pulmaraton-mraz-bos.A210117_185739_jihlava-zpravy_indr
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/otuzilec-prekonal-svetovy-rekord-ubehl-pulmaraton-ve-snehu-bosy-a-v-sortkach.shtml
https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/13528-pulmaraton-naboso-a-ve-snehu-josef-salek-dnes-v-pelhrimove-prekonal-svetovy-rekord.html
https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/13528-pulmaraton-naboso-a-ve-snehu-josef-salek-dnes-v-pelhrimove-prekonal-svetovy-rekord.html
https://www.regionalist.cz/index.php?z1=210116-1610818563
https://moravskoslezsky.denik.cz/denik-v-regionech/josef-salek-pokoril-svetovy-rekord-bosy-po-snehu-ubehl-pulmaraton-podivejte-se.html
https://moravskoslezsky.denik.cz/denik-v-regionech/josef-salek-pokoril-svetovy-rekord-bosy-po-snehu-ubehl-pulmaraton-podivejte-se.html
https://olomoucky.denik.cz/denik-v-regionech/josef-salek-pokoril-svetovy-rekord-bosy-po-snehu-ubehl-pulmaraton-podivejte-se.html
https://olomoucky.denik.cz/denik-v-regionech/josef-salek-pokoril-svetovy-rekord-bosy-po-snehu-ubehl-pulmaraton-podivejte-se.html
https://www.cerstvezpravy.cz/zpravy-idnes-cz/otuzilec-prekonal-svetovy-rekord-v-pulmaratonu-polonahy-bos-a-na-snehu/
http://www.prahanadlani.cz/
https://tn.nova.cz/clanek/nejvetsi-kuchynsky-nuz-v-cesku-meri-skoro-3-metry.html
https://cesky.radio.cz/meloun-museli-krajet-tri-chlapi-pelhrimovske-muzeum-rekordu-ziskalo-obri-nuz-8717471
https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/nejvetsi-nuz-v-cesku-meri-temer-tri-metry-40360177
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ziskalo-obri-kuchynsky-nuz-meri-286-cm-154496
https://magazin.aktualne.cz/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ziskalo-obri-kuchynsky-nuz-meri/r~bbf0015eb3cb11eba4560cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ziskalo-obri-kuchynsky-nuz-meri/r~bbf0015eb3cb11eba4560cc47ab5f122/
https://www.denik.cz/regiony/video-na-zvednuti-obriho-noze-jsou-potreba-tri-chlapi-k-videni-je-v-pelhrimove.html
http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210513-1620901244
http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210513-1620901244
https://www.sberatel.info/nezarazene/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ziskalo-obri-kuchynsky-nuz-meri-286-cm/
https://www.prahanadlani.cz/clanek-zprava/451736-nejvetsi-nuz-v-cesku-meri-temer-tri-metry.html
https://www.seznam.cz/komentare/11707361-video-na-zvednuti-obriho-noze-jsou-potreba-tri-chlapi-k-videni-je-v-pelhrimove
https://www.seznam.cz/komentare/11707361-video-na-zvednuti-obriho-noze-jsou-potreba-tri-chlapi-k-videni-je-v-pelhrimove
https://jihlavsky.denik.cz/z-regionu/video-na-zvednuti-obriho-noze-jsou-potreba-tri-chlapi-k-videni-je-v-pelhrimove.html
https://czech.shafaqna.com/CZ/AL/1392534
https://czech.shafaqna.com/CZ/AL/1392534
https://primadoma.cz/zprava-294374-muzeum-rekordu-a-kuriozit-konecne-otvira-tesit-se-muzete-na-nejvetsi-kuchynsky-nuz-v-cesku?preview=1
https://primadoma.cz/zprava-294374-muzeum-rekordu-a-kuriozit-konecne-otvira-tesit-se-muzete-na-nejvetsi-kuchynsky-nuz-v-cesku?preview=1


 

 

12 

20. 5. – tiskovka na téma Rekordmani - Pokořitelé průlivu La Manche (Jan Novák a Markéta Pechová) 

ČTK, Právo, Český rozhlas Vysočina, Rádio Pelhřimov 

7. – 11. 6. série tiskových konferencí v rámci akce – festivalu PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE! za účasti 4 TV stanic, 
ČTK a dalších médií – viz samostatný bod 

23. 6. – Největší mapa z dílků puzzle – charitativní projekt – viz info v bodě PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE! 

20. 7. tiskovka – Největší sbírka nočníků a toaletních potřeb na světě – Muzeum nočníků Praha 

ČTK, TV Prima, Právo, Český rozhlas, ceskenoviny.cz, Pelhřimov TV (youtube), Seznam.cz,  

https://cnn.iprima.cz/obsese-z-vymesovani-manzele-z-prahy-vlastni-nejvetsi-sbirku-nocniku-a-toalet-na-svete-29878 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/manzele-sedlackovi-sesbirali-2572-nocniku-a-toalet/2066092 

https://vysocina.rozhlas.cz/zachod-v-cene-osobniho-auta-sbirka-toalet-je-k-videni-v-pelhrimovskem-muzeu-8538638 

https://www.youtube.com/watch?v=JMIKUfo1q5Y 

29. 7. tiskovka – Dvougenerační skládání hlavolamu z žárovce – Leopold Heneš s vnukem  

ČTK, Právo, Český rozhlas Plus, Regionalist, seznam.cz, ceskenoviny.cz,  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/leopold-henes-vlozil-do-zarovek-lahvi-a-demizonu-pres-160-objektu-i-kapli/2070252 

https://pelhrimovsky.denik.cz/ctenar-reporter/muzeum-rekordu-a-kuriozit-v-pelhrimove-ded-a-vnuk-vytvorili-rekord-v-zarovce-
202.html 

25. 8. Tiskovka – nejvíc schodů vyskákaných na jednokolce (Petr Beneš) 

Český rozhlas, denik.cz  

22. 9. – Největší list javoru (hříčka přírody) – exponátem Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov 

hlavní zpravodajská relace TV Nova – Televizní noviny, pořad Víkend, deník AHA! (25. 9.) 

5. 10. - Tiskovka – Rekord: Nejvíc ocenění v rámci světových šampionátů cukrářů + cukrářské symboly české státnosti 
novými exponáty Muzea rekordů a kuriozit 

ČTK, Právo, Rádio Pelhřimov, Rádio Blaník, Český rozhlas… 

25. 11. – Tiskovka spojená s křtem České knihy rekordů v Pelhřimově 7 

Právo, ČTK, Rádio Blaník, MF Dnes, Regionalist, TV Barrandov, Český rozhlas 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu/2123167 

https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/novou-knihu-rekordu-pokrtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-
kosmonautu_18896.html 

https://www.seznam.cz/komentare/14352442-novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu 

https://flashnews.com/cz/prispevek/56078c31-novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu 

https://www.regionalist.cz/index.php?z1=211119-1637332557 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-vysocina-kraj-novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-
podpisu-kosmonautu-181751?amp=1 

14. 12. – tiskovka „Největší sbírka historických dud“ – na ZUŠ v Pelhřimově 

ČTK, Český rozhlas, Právo, Rádio Pelhřimov, MF Dnes, Pelhřimovský deník, TV Nova 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hudebnik-miroslav-vavacek-ma-nejvetsi-sbirku-historickych-typu-dud-v-cesku/2132881 

https://cnn.iprima.cz/obsese-z-vymesovani-manzele-z-prahy-vlastni-nejvetsi-sbirku-nocniku-a-toalet-na-svete-29878
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/manzele-sedlackovi-sesbirali-2572-nocniku-a-toalet/2066092
https://vysocina.rozhlas.cz/zachod-v-cene-osobniho-auta-sbirka-toalet-je-k-videni-v-pelhrimovskem-muzeu-8538638
https://www.youtube.com/watch?v=JMIKUfo1q5Y
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/leopold-henes-vlozil-do-zarovek-lahvi-a-demizonu-pres-160-objektu-i-kapli/2070252
https://pelhrimovsky.denik.cz/ctenar-reporter/muzeum-rekordu-a-kuriozit-v-pelhrimove-ded-a-vnuk-vytvorili-rekord-v-zarovce-202.html
https://pelhrimovsky.denik.cz/ctenar-reporter/muzeum-rekordu-a-kuriozit-v-pelhrimove-ded-a-vnuk-vytvorili-rekord-v-zarovce-202.html
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu/2123167
https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/novou-knihu-rekordu-pokrtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu_18896.html
https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/novou-knihu-rekordu-pokrtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu_18896.html
https://www.seznam.cz/komentare/14352442-novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu
https://flashnews.com/cz/prispevek/56078c31-novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu
https://www.regionalist.cz/index.php?z1=211119-1637332557
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-vysocina-kraj-novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu-181751?amp=1
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-vysocina-kraj-novou-knihu-rekordu-krtil-tomas-pribyl-ktery-ma-nejvic-podpisu-kosmonautu-181751?amp=1
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hudebnik-miroslav-vavacek-ma-nejvetsi-sbirku-historickych-typu-dud-v-cesku/2132881
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https://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/zapis-do-pelhrimovske-knihy-rekordu-vavacek-ma-nejvetsi-sbirku-historickych-
dud.html 

https://flashnews.com/cz/prispevek/d19d8e30-hudebnik-miroslav-vavacek-ma-nejvetsi-sbirku-historickych-typu-dud-v-cesku 

 

4. TISKOVÉ KONFERENCE SPOJENÉ SE ZÁPISY DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ MIMO 
PELHŘIMOV: 

20.1. – Praha – Rekord: Člověk, který pomohl nejvíce lidem s odvykáním kouření  

Ruská a ukrajinská redakce Svobodné Evropy, zprávy-24.cz, novinky.cz, Televize Seznam 

https://czech.shafaqna.com/CZ/AL/1371224 

https://www.novinky.cz/muzi/clanek/saman-rosta-odnaucil-kourit-rekordni-pocet-lidi-mezi-nimi-i-bohdalovou-ci-hybnera-
40356733#source=hp&seq_no=9&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=FG0HIhb8ZeT-
202104131030&dop_id=40356733&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

https://www.televizeseznam.cz/video/muzi-9297/saman-rosta-odnaucil-kourit-rekordni-pocet-lidi-mezi-nimi-i-bohdalovou-a-
hybnera-64151437 

25. 3. – Pardubice – rekord – Výtah do největší hloubky na světě – (472 m – Colorado USA – důl na stříbro) – unikátní počin 
českých konstruktérů - TV Nova hlavní zpravodajská relace Televizní noviny, Česká televize – zpravodajství 

14. 6. – Jablonec – Největší zlatá sériově ražená mince 

TV Nova, CNN Prima News, Jablonecký deník, nasejablonecko.cz, časopis Sběratel, novinydne.cz,  

https://cnn.iprima.cz/ceska-mincovna-vyrazila-nejvetsi-zlatou-minci-kupec-za-ni-zaplati-nekolik-milionu-26961 

SBĚRATEL | Největší sériově rážená zlatá mince v České republice se prodala za sedm milionů korun (sberatel.info) 

https://ceskamincovna.cz/zpravy-481/ceska-mincovna-dobyla-ceskou-knihu-rekordu-s-ceskym-lvem_1898/ 

https://www.medienhausschirnding.de/index.php/ceske-zpravodajstvi/8602-ceska-mincovna-dobyla-guinessovu-knihu-rekordu-s-
ceskym-lvem 

https://www.novinydne.eu/2021/06/14/ceska-mincovna-dobyla-ceskou-knihu-rekordu-s-ceskym-lvem/ 

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/437243-v-cesku-se-vyrobila-nejvetsi-zlata-mince-ma-hodnotu-rodinneho-domu 

https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/mincovna-jablonec-rekord-20210609.html 

24. 11. – Praha – Klub MAT - Křest České knihy rekordů 7 

ČTK, Právo, Hermína, Blesk, CNN Prima News, Pražský deník 

 

5. ČESKÁ KNIHA REKORDŮ 

Permanentní práce na propagaci knihy, která je výstavní síní sepětí Pelhřimova, Agentury DD a českých superlativů, prvenství, 
NEJ… a rekordů a která se v průběhu roku při vládních nařízeních o uzavření muzeí a zákazu hromadných akcí (které jsou 
hlavním ekonomickým přínosem agentury) stala stěžejním artiklem, poskytujícím šanci překonat „zlé časy pandemie“.  

S přírůstky do České knihy rekordů souvisí OFICIÁLNÍ CERTIFIKÁTY O VYTVOŘENÍ REKORDU: 

Agentura Dobrý den vystavuje oficiální certifikáty, které mnohdy zdobí veřejná místa a budovy v obcích, městech, školách, 
kde byl rekord vytvořen, přičemž rovněž nesou upoutávku na naše město Pelhřimov. 

https://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/zapis-do-pelhrimovske-knihy-rekordu-vavacek-ma-nejvetsi-sbirku-historickych-dud.html
https://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/zapis-do-pelhrimovske-knihy-rekordu-vavacek-ma-nejvetsi-sbirku-historickych-dud.html
https://flashnews.com/cz/prispevek/d19d8e30-hudebnik-miroslav-vavacek-ma-nejvetsi-sbirku-historickych-typu-dud-v-cesku
https://czech.shafaqna.com/CZ/AL/1371224
https://www.novinky.cz/muzi/clanek/saman-rosta-odnaucil-kourit-rekordni-pocet-lidi-mezi-nimi-i-bohdalovou-ci-hybnera-40356733#source=hp&seq_no=9&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=FG0HIhb8ZeT-202104131030&dop_id=40356733&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/muzi/clanek/saman-rosta-odnaucil-kourit-rekordni-pocet-lidi-mezi-nimi-i-bohdalovou-ci-hybnera-40356733#source=hp&seq_no=9&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=FG0HIhb8ZeT-202104131030&dop_id=40356733&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/muzi/clanek/saman-rosta-odnaucil-kourit-rekordni-pocet-lidi-mezi-nimi-i-bohdalovou-ci-hybnera-40356733#source=hp&seq_no=9&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=FG0HIhb8ZeT-202104131030&dop_id=40356733&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.televizeseznam.cz/video/muzi-9297/saman-rosta-odnaucil-kourit-rekordni-pocet-lidi-mezi-nimi-i-bohdalovou-a-hybnera-64151437
https://www.televizeseznam.cz/video/muzi-9297/saman-rosta-odnaucil-kourit-rekordni-pocet-lidi-mezi-nimi-i-bohdalovou-a-hybnera-64151437
https://cnn.iprima.cz/ceska-mincovna-vyrazila-nejvetsi-zlatou-minci-kupec-za-ni-zaplati-nekolik-milionu-26961
https://www.sberatel.info/investice-do-sberatelstvi/nejvetsi-seriove-razena-zlata-mince-v-ceske-republice-se-prodala-za-sedm-milionu-korun/
https://ceskamincovna.cz/zpravy-481/ceska-mincovna-dobyla-ceskou-knihu-rekordu-s-ceskym-lvem_1898/
https://www.medienhausschirnding.de/index.php/ceske-zpravodajstvi/8602-ceska-mincovna-dobyla-guinessovu-knihu-rekordu-s-ceskym-lvem
https://www.medienhausschirnding.de/index.php/ceske-zpravodajstvi/8602-ceska-mincovna-dobyla-guinessovu-knihu-rekordu-s-ceskym-lvem
https://www.novinydne.eu/2021/06/14/ceska-mincovna-dobyla-ceskou-knihu-rekordu-s-ceskym-lvem/
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/437243-v-cesku-se-vyrobila-nejvetsi-zlata-mince-ma-hodnotu-rodinneho-domu
https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/mincovna-jablonec-rekord-20210609.html
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V r. 2021 ADD vydala novou Českou knihu rekordů 7. Je velmi málo měst, která jsou tak úzce spjata s pravidelně vycházející 
reprezentativní publikací, která by byla žádána natolik, aby se jí prodalo v řádu tisíců výtisků po celé ČR a přitom by šlo do 
jisté míry o propagaci města. Anotace: 

ČESKÁ KNIHA REKORDŮ 7 

Reprezentativní obrazová encyklopedie českých NEJ… plná videí, rekordů a kuriozit. 1596 údajů, 2210 fotografií 
a 390 QR kódů, prostřednictvím kterých se můžete přenést na řadu míst, kde padaly nové české rekordy, nebo vidět 
ještě víc, než je v knize. 

    Objednávejte na www.dobryden.cz 

 

Doporučená cena: 499 Kč 
Počet stran: 256 
Formát: 21,3 cm × 30,3 cm 
Vydavatel: Agentura Dobrý den, s. r. o. 
Autoři: Miroslav Marek, Luboš Rafaj 
ISBN 978-80-904428-6-3 

 
 
Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov představuje JEDNIČKY ve svých oborech, perly České republiky a vše, co 
vzbuzuje národní hrdost. Tisíce fotografií a údajů o úctyhodných osobnostech a pozoruhodných výkonech 
obyčejných lidí s neobyčejnými schopnostmi, o architektonických skvostech, obřích výrobcích, unikátních činech i 
legráckách z dílny českých lidí, novinky z Pelhřimova – města rekordů. 

Slyšeli jste o robotovi, který bez doprovodu projel stopem celou republiku? Víte, kolik váží nejtěžší zlatá mince nebo 
kolik lidí se účastnilo největšího společného přípitku? Tušili jste, že nejvyšší hořící hranice měřila přes 20 m? Viděli 
jste klobouk, pod který se vešlo 98 lidí? Zajímá vás, kdo je nejsilnější, nejohebnější, nej… Věděli byste, jaké rekordy 
drží legenda divadla Semafor pan Jiří Suchý, přední čeští youtubeři, módní návrhářka Blanka Matragi, herečka Jiřina 
Bohdalová či fotbalista Petr Čech? 

V novém reprezentativním vydání České knihy rekordů najdete kromě tradičních kapitol, jako např. Siláci, Hry a 
hračky, Svatby, Z kuchyně, Česká republika UNESCO, Film, Divadlo, Zručnost, Děti a pro děti, Hudba, Psi, Příroda 
čaruje, Rekordy z obcí a měst, Zlaté české ručičky, Lidové tradice, Patenty a vynálezy, Fotbal, Hokej, Auto-moto, Zdraví 
a zdravotnictví, Handicapovaní hrdinové,... i kapitoly zbrusu nové, jako např. Masaryk, Expo DUBAI, 3D tisk, Pekaři a 
pečení, Rekordy na Sněžce, Akrobacie, Střelba, zbraně a vojáci… 

 

6. ROZHLASOVÉ SPOTY A ROZHOVORY PROPAGUJÍCÍ AKCE V PELHŘIMOVĚ A 
ZVOUCÍ DO MĚSTA REKORDŮ:  

> 10 dní - Spot upoutávající na akci PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE! – Český rozhlas Vysočina 

> Každodenní pozvánka na akci PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE! – Český rozhlas Dvojka – 6 dnů 

> Český den s českými vlajkami NADĚJE – týdenní kampaň k 28. říjnu na všech 14 regionálních stanicích Českého 
rozhlasu (v součtu několik set spotů) 

> Tříhodinový přímý přenos z akce PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ ŽIJE! na ČRo Dvojka moderovaný Janem Rosákem 

http://www.dobryden.cz/
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> Zpravidla 1x do měsíce – info z Pelhřimova – města rekordů na Rádiu Praha (Český rozhlas Radio Praha provozuje 
vysílání do zahraničí. Vysílá převážně zpravodajství a zajímavosti z Česka, a to anglicky, německy, francouzsky, 
španělsky a rusky). 

> Významným počinem byla propagace Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov na Českém rozhlasu 1 Radiožurnálu – 
soutěž  

> 8minutový rozhovor o rekordech v karanténě na Rádiu ZET s pozvánkami do Pelhřimova 

> 22. 4. – Agentura Dobrý den v Motorkářském rádiu – hodinový rozhovor – L. Rafaj 

> 11. 5. – 8minutový rozhovor na zpravodajském Rádiu ZET – znovuotevření Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově, 
rekordy v době lockdownu, nové exponáty v Muzeu rekordů 

> 8. 11. – Rádio Dechovka – hodinový rozhovor na téma Česká kniha rekordů – s pozvánkami do Pelhřimova – města 
rekordů 

> Rádio BLANÍK – dlouhodobá nepravidelná rubrika a soutěžní vstupy – tematicky zaměřené (cca 2x do měsíce), 
včetně živých vstupů přímo z Muzea rekordů.  

> 22.–26. 11. ČRo Radiožurnál – soutěž o Českou knihu rekordů 7 s anoncemi na Pelhřimov jako město rekordů - 
ČRo Radiožurnál SPORT (DAB) – soutěž o Českou knihu rekordů 7 

> 2. 12. – Český rozhlas České Budějovice – hodinový rozhovor v pořadu Máme rádi zvířata na téma pelhřimovských 
rekordů – přímý přenos 

> 2. 12. Český rozhlas České Budějovice – natáčení příspěvků do vánočních pořadů - Písničky na přání 

> 7. 12. – Rádio BEAT – 3hodinový pořad Rocková zpovědnice (s Lubošem Rafajem) – pořad plný Pelhřimova, Muzea 
rekordů a údajů z České knihy rekordů 

> 6.–10. 12. – ČRo Vysočina soutěž o Českou knihu rekordů 7 s anoncemi na Pelhřimov jako město rekordů – 5 dnů 

 

7. JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY A VYSTOUPENÍ V TV A RÁDIÍCH, ČLÁNKY V NOVINÁCH 
A ČASOPISECH, INTERNETOVÝCH SERVERECH – VÝBĚR NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH: 

> ČT „Déčko“ – pořad WIFINA – v Muzeu rekordů a kuriozit (17. ledna 2021) 

> Únor - propagace v časopise ČD pro vás (České dráhy), který je v nákladu 135 tisíc výtisků k dispozici zdarma na 
nádražích po celé ČR a také ve vlacích vyšší kategorie (EuroCity, InterCity a SuperCity) + v aplikaci Vlakem na výlet 
(www.vlakemnavylet.cz). 

> 5. 3. Český rozhlas Dvojka – 50 let za mikrofonem – registrace rekordu Jana Rosáka v přímém vysílání ČRo za 
účasti zástupce pelhřimovské Agentury Dobrý den (Nejdéle moderátorem téže rozhlasové stanice) 

https://www.mujrozhlas.cz/stastnou-cestu/rozhlasova-padesatka-jana-rosaka-jeho-50-let-pred-mikrofonem-je-zapsano-v-ceske 

> 8. 3. – AZ kvíz – otázka na Pelhřimov jako město rekordů  

> Natáčení pořadu TAMTAM – Česká televize Déčko (Stezka Procházka Českou knihou rekordů) - březen 

> Vznik nové rubriky Za REKORDY DO PELHŘIMOVa v populárním kutilském časopise PRAKTIK 

> Spolupráce s pořadem Gejzír – Česká televize 

> Nový propagační materiál – Měsíc věží a rozhleden s anoncí na PE rekordy 

http://www.vlakemnavylet.cz/
https://www.mujrozhlas.cz/stastnou-cestu/rozhlasova-padesatka-jana-rosaka-jeho-50-let-pred-mikrofonem-je-zapsano-v-ceske
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> 1. 4. – 5. 4. Série reportáží o velikonočních rekordech na Rádiu ZET 

> 1. 4. ČTK – článek o Velikonočních NEJ… z Pelhřimova 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ma-i-kuriozni-velikonocni-exponaty/2016220 

https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ma-i-kuriozni-velikonocni-exponaty-40355890 

https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/14224-pomlazka-z-kovovych-spon-nebo-miniaturni-z-vydrich-vousu-pelhrimovske-
muzeum-predstavuje-velikonocni-kuriozity.html 

https://wick.cz/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ma-i-kuriozni-velikonocni-exponaty 

http://rekordy.mnoho.info/ 

https://www.seznam.cz/komentare/11099698-pelhrimovske-muzeum-rekordu-ma-i-kuriozni-velikonocni-exponaty 

Časopis PRAKTIK – článek na téma Rekordy a Velikonoce  

> 7.4. – ČT – podvečerní zpravodajství - Události v regionu (Praha a Střední Čechy) – Nejvíc velikonočních mašlí na 
rozhledně (Zruč nad Sázavou) : 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140407-udalosti-v-regionech 

v čase od 24:16 min. + dokumentární film města Zruč nad Sázavou 

> Květen – vydání automapy ČR a Jč. kraje Českou pohádkovou akademií – s odkazem na ADD=Pelhřimov 

> 19. 6. Celostránkový materiál v tištěné verzi HALÓ NOVINY (inzertní cena 160 000 Kč) 

> 2. 7. – 9. 7. Série prázdninových vstupů na Rádiu Blaník 

> 10.7. - Celostránkový rozhovor – HALÓ NOVINY  

http://www.halonoviny.cz/articles/view/55620727 

> 4. 10. Česká televize „Déčko“ – natáčení rozhovoru do pořadu Planeta Yo + představení vybraných exponátů Muzea 
rekordů a kuriozit 

> 12. 10. 5minutové Interwiev na Rádiu ZET – novinky z Pelhřimova – města rekordů + rekord v největším počtu 
znakujících lidí 

> 25. 11. Největší plyšový medvěd – Benešov-Poměnice 

http://www.regionalist.cz/index.php?z1=211207-1638866931 

https://www.regiony24.cz/84-237961-nejvetsi-plysovy-medved-v-ceske-republice 

https://www.jsmeuspesni.cz/l/nejvetsi-plysovy-medved-v-ceske-republice/ 

https://www.dobryden.cz/rekordy/maxi/nejvetsi-plysovy-medved/ 

https://www.mupe.cz/nejvetsi%2Dplysovy%2Dmedved%2Dv%2Dceske%2Drepublice/d-37904/p1=19797 

https://primadoma.cz/zprava-296922-nejvetsi-plysovy-medved-v-ceske-republice?preview=1 

> 14.12. – Česká kniha rekordů a pozdravy z Pelhřimova – města rekordů jako součást představení divadla SEMAFOR 
s názvem „Tiše a ochotně“ – Praha 

> Prosinec – rozhovor pro magazín Víkend MF Dnes 

> Muzeum rekordů a kuriozit:  

https://www.autovylet.cz/muzeum–rekordu–a–kuriozit–pelhrimov/ 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ma-i-kuriozni-velikonocni-exponaty/2016220
https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ma-i-kuriozni-velikonocni-exponaty-40355890
https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/14224-pomlazka-z-kovovych-spon-nebo-miniaturni-z-vydrich-vousu-pelhrimovske-muzeum-predstavuje-velikonocni-kuriozity.html
https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/14224-pomlazka-z-kovovych-spon-nebo-miniaturni-z-vydrich-vousu-pelhrimovske-muzeum-predstavuje-velikonocni-kuriozity.html
https://wick.cz/pelhrimovske-muzeum-rekordu-ma-i-kuriozni-velikonocni-exponaty
http://rekordy.mnoho.info/
https://www.seznam.cz/komentare/11099698-pelhrimovske-muzeum-rekordu-ma-i-kuriozni-velikonocni-exponaty
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140407-udalosti-v-regionech
http://www.halonoviny.cz/articles/view/55620727
http://www.regionalist.cz/index.php?z1=211207-1638866931
https://www.regiony24.cz/84-237961-nejvetsi-plysovy-medved-v-ceske-republice
https://www.jsmeuspesni.cz/l/nejvetsi-plysovy-medved-v-ceske-republice/
https://www.dobryden.cz/rekordy/maxi/nejvetsi-plysovy-medved/
https://www.mupe.cz/nejvetsi-plysovy-medved-v-ceske-republice/d-37904/p1=19797
https://primadoma.cz/zprava-296922-nejvetsi-plysovy-medved-v-ceske-republice?preview=1
https://www.autovylet.cz/muzeum–rekordu–a–kuriozit–pelhrimov/
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8. PRAVIDELNÉ ČI DLOUHODOBÉ AKTIVITY A RUBRIKY V MÉDIÍCH:  

Český rozhlas – pořad Region rekordů a kuriozit – každou sobotu a neděli – v roce natočeno celkem 112 pokračování, i 
s pravidelnou reprízou odvysíláno 224x (s anoncí na Pelhřimov jako město rekordů)  

Průběžně během roku vycházely články anoncující Pelhřimov jako město rekordů v časopise Praktik, ZIP, Obchodník, 
měsíčníky Křížovky, Svět ženy, Vaříme s křížovkami (Burda International) – viz ukázky v obrazové příloze, Jihlavské listy 

 

9. VELETRHY: SBĚRATEL A KNIŽNÍ VELETRH 2021, EXPO DUBAJ 2020 

Agentura Dobrý den se představila na Mezinárodním veletrhu Sběratel, Praha 10. 9. –11. 9. 2021, a to na stánku 
vybudovaném ve spolupráci s Klubem sběratelů kuriozit (distribuce propagačních materiálů, 1+1 vstupenek a navázáním 
nových kontaktů. Veletrhu se zúčastnilo na 220 vystavovatelů z 35 zemí a 10 000 návštěvníků z nejen z ČR. 

Svět knihy (23.–26. září) – samostatná expozice - Muzeum rekordů vystavilo exponáty a propagovalo návštěvu Pelhřimova 
a Českou knihu rekordů na jednom z největších evropských knižních veletrhů. Na 288 vystavovatelů z 27 zemí se přišlo 
podívat 34 000 návštěvníků. 

1. 10. 2021 – EXPO 2020 Dubai – spolupráce s generálním zastoupením České republiky na EXPO 2020 – v expozici České 
republiky exponát Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov – ROBOT MATYLDA + certifikáty o zápisu do České knihy rekordů 
některých exponátů vytvořených pro tuto příležitost 

 

10. AKCE PO CELÉ ČR S ÚČASTÍ AG. DOBRÝ DEN A PROPAGUJÍCÍ PELHŘIMOV JAKO 
MĚSTO REKORDŮ (SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE, SHOW, SPORTOVNÍ AKCE, 
PŘEDNÁŠKY ...)  

Tato oblast byla nejvíce zasažena pandemií nového koronaviru. Přesto Ag. Dobrý den představila svou činnost, řadu rekordů 
a své město na řadě míst České republiky: 

> Celoroční spolupráce se společností Centropen – cca 1100 ks karikatur vytvořených nejrychlejším karikaturistou 
ČR. Každý portrét nese odkaz na Pelhřimov – město rekordů a Ag. Dobrý den (Českou knihu rekordů). Karikatury 
jsou kresleny v průběhu roku na speciálně potištěné blankety v rámci cca 40 akcí po celé republice. 

> Leden – březen – rozsáhlá distribuce tiskových materiálů Za REKORDY DO PELHŘIMOVa z grantu Marketing 
cestovního ruchu 

> 8. 4. – výukové on-line hodiny se žáky několika tříd ZŠ Sedlčany – na téma REKORDY (s pozvánkami do Pelhřimova 
– města rekordů) + spolupráce s Městskou knihovnou Sedlčany. 

> Roboti v Technickém muzeu v Brně (květen – červenec) - Ke 100 letům výročí vzniku slova robot uspořádalo 
Technické Muzeum Brno rozsáhlou výstavu věnovanou tomuto tématu, a to včetně např. stopujícího robota Matyldy 
z Muzea rekordů Pelhřimov + pozvánky do Pelhřimova. 

> Zahájení sezóny s parní úzkokolejkou (29.5.) - Muzeum rekordů se zapojilo do první parní jízdy na Vysočinu. Akce 
měla výraznou mediální podporu Jindřichohradeckých drah a dalších zúčastněných subjektů. Články:  

Dovolená na Vysočině: První parní jízda úzkokolejkou na Vysočinu proběhne 29. května.🚂 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. ji 
připravily ve spolupráci s Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov.  

Jindřichohradecké dráhy: Již tuto sobotu 29.5. jedeme na Vysočinu 🚂 Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, Pivovar Kamenice 
nad Lipou 
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Pelhřimov, ať víš do čeho jdeš: Pelhřimovsko a parní lokomotiva se kamarádí :-) a z toho máme velkou radost 👏👏👏 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov 

Pivovar Kamenice nad Lipou: Sobotní komentovaná výstava Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov ve spolupráci s Jindřichohradecké 
místní dráhy, a.s., vyšla na jedničku.  

http://regiony.mnoho.info/kamenice-nad-lipou/vystava-rekordu 

FcbTV Události Jižní Čechy: Ohlédnutí za víkendovým zahájením parní sezony na Vysočině. Ve spolupráci s Muzeum rekordů a 
kuriozit Pelhřimov byla jízda ozvláštněna o ukázku zajímavostí z putovní výstavy muzea. 

> Prázdniny s Igáčkem - celoletní turné ve spoluráci s VysočinaTourism - Zahájeno bylo 26. června v Pelhřimově 
(Muzeum rekordů + TIC), následně probíhalo v dalších 9 nejzajímavějších turistických cílech na Vysočině. Jednalo 
se o nejzásadnější letní projekt „Vysočina dětem“ s rozsáhlou mediální kampaní a rodinnou soutěží. 

https://www.vysocina.eu/temata/vysocina-detem/vysocinou-s-igrackem 

www.vysocina.eu/temata/vysocina-detem/vysocina-detem/za-poznanim/3424-pelhrimov-mestsky-okruh 

video pozvánka: https://youtu.be/kmLPvEpHWOM 

https://www.kudyznudy.cz/akce/v-pelhrimove-zacnou-prazdniny-s-igrackem 

> 18. 8. - Dekorování paní Jiřiny Bohdalové „Herečky s nejdelší filmovou kariérou“ + uvedení do Rekordmanské síně 
slávy –Golf resort Karlštejn  

TV Nova – pořad Volejte Novu 

> Robinson Jihlava (21. 8.) – exponáty Muzea rekordů na akci Konec prázdnin v Rodinném centru Robinson v Jihlavě  

> Muzeum Dobříš (5. 9. – 16. 9.) - Pro výstavu o tradičních řemeslech jsme zapůjčili exponát „největší obrazový rám 
z papírových ruliček“ – doplněno o distribuci pelhřimovských propagačních materiálů  

> Spolupráce s Pražskou vydavatelskou společností - v poslední čtvrtině roku jsme návštěvnost Muzea podpořili 
drobnými akcemi spojenými s rozdáváním časopisů Méďa Pusík, Praktik, Střelecká Revue a Pes – přítel člověka. 
(např. Malování dopisu Ježíškovi s pelhřimovskými školami)  

> 7. 9. Pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila se Ag. Dobrý den podílela na Slavnostním zahájení Měsíce věží 
a rozhleden ve Valdštejnském paláci v Praze. Při této příležitosti navíc obdržela výroční cenu České pohádkové 
akademie.  

Český rozhlas 

Turistické listy | Měsíc věží a rozhleden byl slavnostně zahájen společně s předáním výročních cen v Senátu | Aktuality 
(sportovnilisty.cz) 

Slavnostní zahájení 10. ročníku Měsíce věží a rozhleden v Senátu Parlamentu České republiky - e-Všudybyl.CZ - časopis lidí a o 
lidech v cestovním ruchu (e-vsudybyl.cz) 

http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210909-1631187415 

> 17. 9. – Tišnov – největší cylindrická vložka (zámek do dveří) – prezentace v rámci otevření nové výrobní haly zn. 
EVVA 

> 24. 9. - Kroměříž – Neslýchaně zábavný večer – vystoupení v rámci akce + rekord v největším počtu lidí „hovořících“ 
znakovou řečí 

> 8. 10. - Sedlčany – největší leporelo na téma „Co říká automobil“ – Příbramský deník, Český rozhlas + projekce na 
téma pelhřimovských rekordů v Městské knihovně + 1+1 vstupenky do Muzea rekordů a kuriozit (distribuce) 

http://regiony.mnoho.info/kamenice-nad-lipou/vystava-rekordu
https://www.vysocina.eu/temata/vysocina-detem/vysocinou-s-igrackem
http://www.vysocina.eu/temata/vysocina-detem/vysocina-detem/za-poznanim/3424-pelhrimov-mestsky-okruh
https://youtu.be/kmLPvEpHWOM
https://www.kudyznudy.cz/akce/v-pelhrimove-zacnou-prazdniny-s-igrackem
https://www.kudyznudy.cz/akce/v-pelhrimove-zacnou-prazdniny-s-igrackem
http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/aktuality/mesic-vezi-a-rozhleden-byl-slavnostne-zahajen-spolecne-s-predanim-vyrocnich-cen-v-senatu/
http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/aktuality/mesic-vezi-a-rozhleden-byl-slavnostne-zahajen-spolecne-s-predanim-vyrocnich-cen-v-senatu/
https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/slavnostni-zahajeni-10-rocniku-mesice-vezi-a-rozhleden-v-senatu-parlamentu-ceske-republiky-1881/
https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/slavnostni-zahajeni-10-rocniku-mesice-vezi-a-rozhleden-v-senatu-parlamentu-ceske-republiky-1881/
http://www.regionalist.cz/index.php?z1=210909-1631187415
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> Listopad 2021 – prosinec 2022 - Volné vstupenky do Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov pro všechny předplatitele 
časopisů Méďa Pusík, Praktik, Pes přítel člověka, Střelecká revue, Rozmarýnka. 

> 1. 11. Otevření výstavy PŘES PELHŘIMOV DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ – Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava, 11. 
11.Slavnostní vernisáž výstavy – Regionalist, Deník, www.primadoma.cz 

> 11. 11. – vystoupení v rámci předávání nejvyšších vyznamenání Kraje Vysočina – Horácké divadlo Jihlava 

> Vánoční turnaj – největší akce Tenisového klubu Vojenské policie (29. 12.) - Muzeum rekordů věnovalo vstupenky 
pro vítězné týmy. 

 

11. MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT (130 DNŮ NUCENĚ UZAVŘENO, DALŠÍ DNY 
OMEZENÝ PROVOZ – PŘESTO MUZEUM V R. 2021 PŘESÁHLO POČET 20 TISÍC 
NÁVŠTĚVNÍKŮ): 

Hlavní impulz k návštěvě Pelhřimova - 2 expozice se stovkami českých NEJ… a zahrada s obřími exponáty přitahují 
jednotlivce, rodiny i hromadné zájezdy a školní výlety, jejichž organizátoři dostávají info o dalších turistických možnostech  
v PE). Muzeum průběžně oslovuje školy v rámci celé ČR, hasičské sbory a prostřednictvím turistických portálů i řadu 
jednotlivců (viz samostatný bod). I přes absenci hromadných zájezdů Ag. Dobrý den v této činnosti (s výhledem na zúročení 
v letech následujících) pokračovala i v r. 2021.  

Distribuce letáků, 1+1 vstupenek, plakátů, bannerů a dalších propagačních materiálů Muzea rekordů a 
kuriozit v roce 2021: 

Vzhledem k pandemické situaci, která v průběhu letních měsíců podnítila rozvoj turistického ruchu po České republice, 
jsme oslovili významnější turistické cíle v blízkém i vzdálenějším okolí + ubytovací zařízení (zoologické zahrady, 
akvaparky, rozhledny, infocentra, ubytovatele) s cílem přilákat do Pelhřimova a našeho muzea maximum turistů. Tyto cíle 
jsme vícekrát zavezli propagačními materiály – dle toho, jak situace týkající se koronaviru a jeho šíření dovolovala. 
V několika vybraných máme umístěn banner 2 x 1 m s pozvánkou do Pelhřimova. Emailem s cílenými sezónními pozvánkami 
do Pelhřimova pravidelně obesíláme 429 ubytovatelů v regionu Vysočina. S podporou firmy Algida jsme vydali novou letní 
sérii A4 letáků s pozvánkou k výletu do Pelhřimova. Závoz a výměny propagačních materiálů: 

> Praha a okolí: SK Střelecký ostrov + jejich přidružená sportoviště, Mořský svět, Národní technické muzeum 

> Střední Čechy: Benešov - TIC + zámek Konopiště, Vodní a Včelí dům Hulice, minipivovar Švihov, Dům přírody pod Blaníkem + další subjekty ve 
spolupráci s Regionem Podblanicka, Zámek Ledeč nad Sázavou + Muzeum Jaroslava Foglara 

> Žďárský okruh: Hasičské muzeum Přibyslav, Zámek + interaktivní muzeum, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem - Centrum EDEN, Dolní 
Rožínka – Draxmoor 

> Táborský okruh: Muzeum čokolády, Zoologická zahrada Tábor-Větrovy, autokemp Knížecí rybník 

> Jihlavský okruh: Zoo Jihlava, Rodinný park Robinson, Muzeum autíček Příseka, TIC Třešť, Wellnes penzion Medličky 

> Počátecký okruh: TIC Počátky, Resort Svatá Kateřina, Hotel Artaban Žirovnice, wellness Johanka, Resort Mlýn, Černovice,  

> Pelhřimov – blízké okolí: Návštěvnické centrum klášter Želiv, ubytovací zařízení Želivka (u elektrárny), Motel Farma Poříčí, hotel Křemešník, 
hrad Kámen 

> Jižní Čechy a Česká Kanada: Laguna Třebíč, Zámek a TIC Jindřichův Hradec, Mini Zoo Horní Pěna, minipivovar Český Rudolec, Kláštery Český 
Krumlov, TIC Hluboká nad Vltavou 

Plakátování obcí a kempů:  

> Plakáty s pozvánkou do Pelhřimova jsme opakovaně umístili na 346 míst ve městech a obcích (v letním období též 
kempech) v okruhu cca 40 km kolem Pelhřimova. Máme 6 tras v celkové délce cca 630 km. 

http://www.primadoma.cz/
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> City lighty – ve spolupráci s TIC v Pelhřimově průběžně instalujeme 3 kusy citylightů. 

Některé nové exponáty a instalace v Muzeu rekordů a kuriozit v roce 2021: 

Obě expozice Muzea rekordů a kuriozit jsou živým organismem. Expozice průběžně prochází částečnou obměnou a novinky 
jsou lákadlem k opětovné návštěvě turistů, z nichž se mnozí skutečně vrací, aby zde shlédli nové rekordy a kuriozity a tím 
pádem prošli i další zajímavosti, expozice i obchody a restaurace v našem městě. Průběžně s novými rekordy aktualizujeme 
fotogalerii rekordů. Novinky: 

> Největší krejčovské nůžky v ČR – délka 110 cm, hmotnost 7,8 kg. 

> Cukrářské unikáty: Korunovační klenoty, prezidentská standarta i Český lev jsou součástí Největší mezinárodně 
oceněné kolekce výrobků cukrářské artistiky. Studenti Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka vytvořili v 
průběhu uplynulých 12 let 21 uměleckých děl, která následně získala 8 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí 
na světových gastronomických olympiádách v Erfurtu a Stuttgartu a na Světových pohárech kuchařů a cukrářů v 
Lucemburku. Tato umělecká dílka byla symbolicky nainstalována v pátém patře muzea k modelu Pražského hradu 
vytvořeného z 10 500 špejlí. 

> Cestovatelský koutek - Koutek Cestovatelských rekordů jsme obohatili spoluprací s rozsáhlým turistickým 
průvodcem – publikací Výlety nejen s dětmi (www.jota.cz/zpravodaj/recenze/knihomolkaveru-recenze-vylety-
nejen-s-detmi ). Kromě pozvánky do Muzea rekordů a dalších pelhřimovských cílů jsme do knihy umístili i slevovou 
vstupenku 1+1. 

> Galerie LEHNI – rekonstrukce Nejmenší výtvarné galerie v ČR (53 karikatur známých osobností) s novým bannerem 
s podobiznou jejího tvůrce – nejrychlejšího karikaturisty na světě Lubomíra Vaňka. 

> Nový fotokoutek v Muzeu rekordů s nejstaršími vodními lyžemi v ČR. Vzhledem k tomu, že poprvé jezdily po 
brněnské přehradě, doplnili jsme ho originálním popiskem-banerem v „brněnském hantecu“. 

> Největší list javoru – unikátní dílo přírody - nový exponát byl věnován památce folkového barda Wabiho Daňka a po 
jeho nainstalování jsme pozvánkou do Pelhřimova oslovili příznivce trampingu a „čundrování“.  

> Rozšíření fotogalerie obřích věcí (nejtěžší zlatá mince, největší stírací los, největší vánoční stromek, obří plyšový 
medvěd, … každý z přírůstků byl využit k oslovení potencionálních návštěvníků. 

> Nočníky a toalety - ve spolupráci s pražským Muzeem toalet jsme rozšířili expozici o ukázku historických nočníků 
– a zahájili i výměnu propagačních materiálů. 

> V Muzeu máme už 3 koutky pro děti! V pátém patře si mohou pohrát s dřevěnými kostkami, které nám zůstaly po 
stavbě obřího hradu. Ve čtvrtém patře jsme otevřeli herničku plnou dřívek, ze kterých budují věže a ve třetím patře 
malujeme s hrdiny časopisu Čtyřlístek. Malí návštěvníci mohou luštit rybářský kvíz u fotografie největšího českého 
kapra a rodiče s dětmi samozřejmě využívají i zahradu s obřími exponáty. 

Všechny výše uvedené exponáty posloužily rovněž k mediální prezentaci Pelhřimova. V muzeu se uskutečnilo několik 
večerních prohlídek, řada prohlídek zdarma (účastníci akcí probíhajících v Pelhřimově, účastníci hromadných rekordních 
pokusů po celé ČR, zdravotně postižení, hosté Agentury Dobrý den, města ..., rekordmani, Dny evropského dědictví, 1+1 
vstupenky ...). Děti se samými jedničkami využily v červenci vstup zdarma do našich muzeí. I touto drobnou pozorností 
chceme podpořit pozitivní přístup k výuce, aktivitu, vztah ke vzdělání ... 

Propagační předměty a tiskoviny: 

> 32stránková brožura s průvodcem vybranými turistickými cíli v PE a okolí (náklad 20 tis. výtisků), nová pohlednice 
s Obrazem z podvědomí (vizuální hříčka využívající jeden z exponátů expozice Zlaté české ručičky), kalendáříky 
2021, letáky Za REKORDY do PELHŘIMOVa 

http://www.jota.cz/zpravodaj/recenze/knihomolkaveru-recenze-vylety-nejen-s-detmi
http://www.jota.cz/zpravodaj/recenze/knihomolkaveru-recenze-vylety-nejen-s-detmi
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> Vánoční pelhřimovský ležák - pro příznivce Pelhřimova, rekordů a piva jsme ve spolupráci s pivovarem Poutník 
připravili limitovanou vánoční edici se speciální etiketou. 

> Pelhřimovské hrnečky 

> Krasohledy 

> Turistická vizitka – ve spolupráci s Českou pohádkovou akademií 

> Kuriozní plácačky na mouchy 

> Poutní turistická známka – Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov 

> Leták ŠKOLNÍ VÝLET do PELHŘIMOVA – 10 000 ks 

> 1+1 vstupenka ZDARMA do Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov – 50 000 ks 

Další akce a počiny Muzea rekordů a kuriozit: 

> Vystavení exponátů zhotovených ze sirek a unikátního motocyklu JAWA 250 – Pérák z 22 druhů dřeva v City Parku 
Jihlava 

> SONS – trasa pro nevidomé – Ve spolupráci s celostátní ústřednou SONS jsme pro slabozraké a nevidomé vytvořili 
trasy z vlakového a autobusového nádraží do Muzea rekordů, nechali je projít členkami SONS Pelhřimov a poté je 
umístili na celostátní web SONS (https://www.sons.cz/Pelhrimov–Muzeum–rekordu–a–kuriozit–P4009127.html 
) 

> Soutěž v expozici – hledej věžičky 

> Hra na téma Rybáři a česká NEJ… 

> Letáky s pozvánkou do Pelhřimova a 1+1 vstupenky v Zemědělském muzeu v Praze a na dalších místech v hlavním 
městě 

Obměna a doplnění reklamních tabulí PELHŘIMOV – Muzeum rekordů a kuriozit: 

> V jihlavské ZOO, před Haškovým domkem v Lipnici nad Sázavou pod hradem Lipnice, v areálu Letohrádku sv. 
Vojtěch v Počátkách (s expozicí Tři oříšky pro Popelku), v půjčovně přívěsů na trase Humpolec–Pelhřimov, Zoo 
Horní Pěna, Zoo Větrovy Tábor, Zahradní centrum Jindřichův Hradec, Obludiště – Dolní Pěna, Vodní ráj – Jihlava, 
Křemešník - sjezdovka, Kožíškovo Divadlo Kouzel – Líbeznice u Prahy (plakát) 

S nabídkou specializovaných hromadných zájezdů do Pelhřimova byly osloveny (a zpětně 
zareagovaly) tyto organizace a servery: 

> Na kole i pěšky - umístili jsme odkazy na Muzeum rekordů (spojené s pozvánkou do Pelhřimova) do nejúspěšnější 
turistické aplikace „Na kole i pěšky“ (https://nakoleipesky.cz/interest/) 

> Zachovali jsme spolupráci s tradičními partnery: 

www.kudyznudy.cz  

www.czecot.cz 

www.cz–museums.cz 

www.info–vysocina.cz  

> Pravidelná aktualizace údajů a vkládání nových akcí.  

https://www.sons.cz/Pelhrimov–Muzeum–rekordu–a–kuriozit–P4009127.html
https://nakoleipesky.cz/interest/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.czecot.cz/
http://www.cz-museums.cz/
http://www.info-vysocina.cz/
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> České léto s i-dnes - Využili jsme sezónní „corona-nabídky“ a umístili pozvánky k návštěvě Muzea rekordů i 
Pelhřimova na web i-dnes.  

> Ubytování přes internet + oslovení Klubu českých turistů   

> Pro posílení pozice Pelhřimova mezi turistickými cíli ČR jsme navázali spolupráci s portály e-pobyty.cz (ubytování 
v blízkosti Muzea rekordů) a https://www.regiontourist.cz/ (tipy na výlety). Opakovaně jsme též obeslali 
s pozvánkou do Pelhřimova jednotlivé sekce Klubu českých turistů ve všech 14 krajích ČR.  

Pro seniory: 

> Pravidelné obesílání 60 vybraných emailový adres redaktorů s pozvánkami do Pelhřimova. 

Portál pro studentské slevy: 

> ISIC – pravidelná aktualizace údajů 

> Muzeum rekordů a kuriozit se navíc stalo objektem, na který se zaměřily některé bakalářské či diplomové práce. 

Ubytování přes internet + oslovení Klubu českých turistů + Dárek snů 

> Pro posílení pozice Pelhřimova mezi turistickými cíli ČR jsme navázali spolupráci s portály e–pobyty.cz (ubytování 
v blízkosti Muzea rekordů) a https://www.regiontourist.cz/ (tipy na výlety). Opakovaně jsme též obeslali 
s pozvánkou do Pelhřimova jednotlivé sekce Klubu českých turistů ve všech 14 krajích ČR. Navázali jsme též 
spolupráci se serverem Dárek snů: 

www.dareksnu.cz/inzerat.php?a=76 

Spolupráce se slevovými servery (spojeno s průběžnou aktualizací údajů a pozvánkami do 
Pelhřimova): 

> Jsme zapojeni v zaměstnaneckém programu Sphere, aktivně působíme na Slevomatu (Muzeum rekordů dosahuje 
vysokého hodnocení v anketách návštěvníků, např. u Slevomatu 4,4 hvězdičky z 5, přičemž 95 % klientů doporučuje 
Pelhřimov k návštěvě), jsme zařazeni do projektů Česká pohádková akademie, Hyperslevy, Benefit, ISIC, Kam dnes 
vyrazíme, Slevy a poukazy, EON, Nechci nudu, Rodinné pasy, + poskytujeme volné vstupenky do pelhřimovského 
Muzea rekordů na hudebním festivalu Vysočina fest, při všech našich návštěvách rekordmanských akcí po celé ČR 
a na řadě dalších akcí. Vše s cílem přilákat do Pelhřimova další návštěvníky. 

> Již tradičně jsme umístili zvýhodněné vstupenky Muzea rekordů na server Slevomat. 

> Muzeum rekordů dosahuje vysokého hodnocení v anketách návštěvníků (např. u Slevomatu 95% klientů doporučuje 
Pelhřimov k návštěvě) 

> U dalších (Hyperslevy, Benefit, ISIC, Sphere, …) jsme ponechali základní informace s pozvánkou. 

> Rodinné a Senior pasy – prodloužili jsme stávající smlouvu. 

Školy – pozvánky pro hromadné výlety: 

> Na počátku roku 2021 jsme pozvánkou do Pelhřimova (Muzea rekordů) obeslali několik tisíc mateřských, 
základních a středních škol ve všech krajích ČR. Pozvánka byla doplněna zvýhodněnou nabídkou pro školní výlety. 
Školní výlety však byly vzhledem k epidemii a vládním omezením téměř bez výjimky zrušeny. V prosinci jsme 
pozvánkou s nabídkou zvýhodněného vstupného obeslali všechny pelhřimovské ZŠ. Věříme, že se tato práce zúročí 
v budoucnu. 

https://www.regiontourist.cz/
https://www.regiontourist.cz/
http://www.dareksnu.cz/inzerat.php?a=76
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Odkazy na profily Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov: 

https://www.vyletnik.cz/profil/muzeum–rekordu–a–kuriozit–pelhrimov/   

http://www.rodinnevylety.cz/kam–s–detmi/muzeum–rekordu–a–kuriozit–pelhrimov  

http://www.tipynavylet.cz/misto–muzeum–rekordu–a–kuriozit–pelhrimov–p1.html 

http://www.cestujme.cz/muzeum–rekordu–kuriozit–pelhrimov–s–29258.html  

https://www.kdykde.cz/clanky/aktuality/prijedte-si-do-pelhrimova-uzit-babi-leto 

https://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2280862-pelhrimovske-muzeum-rekordu-opet-v-provozu 

Facebook Muzeum rekordů: 

> V roce 2021 měl Facebook Muzea rekordů díky pravidelným příspěvkům (spojeným vždy s pozvánkou do 
Pelhřimova) 3 724 pravidelných sledujících a maximální počet 3 537 hodnocení „To se mi líbí“. V hodnocení 
návštěvníků jsme obdrželi 4.9 hvězdičky z 5 možných. Nejvíce zobrazený příspěvek vidělo 33 500 osob.  

Google – profil Muzea rekordů: 

> Pravidelná aktualizace údajů, v hodnocení návštěvníků 4,4 hvězdičky z 5.  

> Příklady recenzí od návštěvníků: 

Vera Mikulaskova 
Přístup lidiček, kteří to zajišťují úžasný. Spousta zajímavých věcí a informací. 
  
Jan Plzák 
Město Pelhřimov. Návštěva muzea rekordů a kuriozit. Opravdu super výlet jak pro dospělé tak i děti. Vřele doporučuji 
všem rodičům aby tam vzali své ratolesti. Zjistíte tam co dokázali naši předci svýma šikovnými rukama a děti tak 

poznají spoustu výtvorů, které nám všem dodnes usnadňují život. Prostě bomba                                   .  
 
jaroslav krivak 
Co dodat k místu, kde lze spatřit historické i novodobé rekordy a kuriozity? Prostě boží. Cesta vlakem nám trvala 
skoro 6 hodin, strávili jsme tu bezmála 4 hodiny a ani na chvíli jsme se nenudili. Rozhodně to stojí za návštěvu a 
pokud vám zbyde čas, navštivte Muzeum strašidel Masarykovo nám. 17. 

 

Spolupráce se ZOO Jihlava (dlouhodobě nejnavštěvovanější turistic. cíl v kraji): 

> umístění reklamních poutačů směrujících návštěvníky ZOO do Pelhřimova (Muzeum rekordů) na parkovišti před 
ZOO – 4 kusy (80 × 200 cm)  

> umístění popisků u "rekordních" zvířat a objektů v ZOO 

> letáky s pozvánkou do PE (obvyklá návštěvnost ZOO - přes 300 tisíc návštěvníků) 

> rozdávání vstupenek 1+1 do Muzea rekordů a kuriozit PE 

Televizní reportáže z Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov a další mediální výstupy: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10091005596-zajimavosti-z-regionu-praha/  zač. na 7. minutě  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12094108610-regiony-ct24/321281381960109/obsah/812343-muzeum-kuriozit 

Velikonoční příloha 5+2 (1. 4.) - velikonoční exponáty Muzea rekordů a kuriozit 

https://www.vyletnik.cz/profil/muzeum-rekordu-a-kuriozit-pelhrimov/
http://www.rodinnevylety.cz/kam-s-detmi/muzeum-rekordu-a-kuriozit-pelhrimov
http://www.tipynavylet.cz/misto-muzeum-rekordu-a-kuriozit-pelhrimov-p1.html
http://www.cestujme.cz/muzeum-rekordu-kuriozit-pelhrimov-s-29258.html
https://www.kdykde.cz/clanky/aktuality/prijedte-si-do-pelhrimova-uzit-babi-leto
https://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2280862-pelhrimovske-muzeum-rekordu-opet-v-provozu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10091005596-zajimavosti-z-regionu-praha/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12094108610-regiony-ct24/321281381960109/obsah/812343-muzeum-kuriozit
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Regionální FB magazíny 

https://www.regionalnimagaziny.cz/inpage/partnerske-projekty/ – rozšíření dosavadní spolupráce, v současné době funguje cca 
120 projektů 

Radio Frekvence 1 –návštěva reportéra v Muzeu a následné odvysílání reportáží (21. 5.  v 7:50, 8:50 a 11:50) 

Magazín Moje země (8. 6.) –rozsáhlá reportáž s pozvánkou do Pelhřimova  

Magazín pro Hradec Králové (červen) – Přehled regionálních královéhradeckých rekordů spojený s pozvánkou do pelhřimovského 
Muzea rekordů 

Jump – exponát Muzea (robotka Matylda) se stala součástí časopisu pro výuku angličtiny  

Třešťský zpravodaj (14. 7.) – zveřejnění vstupenky 1+1 do muzea rekordů  

Cestovateľský portál dromedar.sk  (4. 8.) – pozvánka do Pelhřimova pro Slováky. 

Info do článku v knize Toulavá kamera (21.9.) 

Speciální příloha Deníku pro Vysočinu (listopad) s adventní pozvánkou do Pelhřimova  

Turistický Informační Magazín (říjen – prosinec) – rozsáhlá adventní reportáž se soutěží a pozvánkou do Pelhřimova. 

Dobrý den, pane Vaňku, z redakce časopisu TIM mi právě zaslali jména výherců soutěže s Vaším muzeem. Účast byla 
tentokrát opravdu rekordní. Zatím nejvyšší, jakou jsem za dobu spolupráce s TIMem zažila. Přišlo celkem 1695 
odpovědí, z toho 98 % správně. Takže velká gratulace :-) Ing. Adéla Joštová 

Poklady v síti času (Muzeum rekordů - listopad) 

Podzimní pozvánka do Pelhřimova 

Blog pro firmu Calvo (16.11.) 

Pozvánka do Pelhřimova: Pelhřimov – město (nejen) rekordů ︱Chica Checa – Calvo  

Rodinné a Senior pasy – FB Tip na vánoční dárek (prosinec) 

Nechceme Ježíškovi kecat do práce     , ale limitovaná edice rodinné                                               vstupenky do Muzeum rekordů a kuriozit 

Pelhřimov zní hodně lákavě       . Tým Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina 

Rádio Blaník – Pokračovali jsme v dlouhodobé spolupráci s Rádiem Blaník, které v průběhu roku odvysílalo řadu krátkých reportáží 
a pozvánek do Pelhřimova - města rekordů i živé vstupy přímo z Muzea rekordů.  

Časopis Křížovky – tradiční spolupráce s vícero křížovkářskými časopisy. 

Rádio Pelhřimov – celoroční intenzivní spolupráce, např. 14.5. živý vstup z Muzea…, Silvestr na Rádiu Pelhřimov 

V rámci natáčení silvestrovského pořadu navštívila Muzeum kapela Trilobit Rock. Celková poslechovost silvestrovského vysílání 
byla cca 3500 osob. 

 

12. KOMISAŘI AGENTURY DOBRÝ DEN BYLI V PRŮBĚHU ROKU 2021 DELEGOVÁNI 
K OVĚŘENÍ REKORDNÍCH POKUSŮ DO TĚCHTO MĚST A OBCÍ: 

V roce 2021 Agentura Dobrý den zaregistrovala 171 nových českých rekordů. Vzhledem k situaci některé z nich tzv. 
korespondenční cestou (mnohdy složitější, než běžný způsob). Oficiální komisaři Agentury Dobrý den byli delegováni do 
těchto míst, kde byly rekordy vytvořeny: 

Praha – 16x, Brno – 10x, Havlíčkův Brod – 4x, Loučeň – 3x, Palkovice – 3x, Sychrov – 3x, Humpolec – 3x, Lahošť – 1x, Zruč nad Sázavou – 
1x, Chvalkovice – 1x, Lišov – 1x, Husinec – 1x, Jablonec nad Nisou – 1x, Těšany – 1x, Březiněves – 1x, Olomouc – 1x, Polná – 1x, Libiš – 

https://www.regionalnimagaziny.cz/inpage/partnerske-projekty/
http://dromedar.sk/
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1x, Kunětice – 1x, Jilemnice- 1x, Kadaň – 1x, Velký Beranov – 1x, Kaznějov – 1x, Nové Strašecí – 1x, Pikovice – 1x, Tišnov – 1x, Bystřice nad 
Pernštejnem – 1x, Malá Morava – 1x, Kroměříž – 1x, Slaný – 1x, Krásná Hora nad Vltavou – 1x, Úholičky – 1x, Pomněnice – 1x, Kolín – 1x, 
Hradec Králové – 1x, Sedlčany – 1x, Varnsdorf – 1, Pelhřimov – 99x (včetně registrací „na dálku“).  

Účast komisařů Agentury Dobrý den Pelhřimov na výše zmíněných akcích souvisí: 

> v řadě případů s rozhovory v médiích, které bývají uvozeny odkazem na Pelhřimov jako město rekordů – smyslem 
rozhovorů či vyjádření zástupců Ag. Dobrý den, která se objevují v hlavních zpravodajských relacích či ranních 
vysíláních celoplošných i region. TV, je ověření či konstatování rekordu a jejich zapsání do České knihy rekordů. 

> s ústní prezentací aktuálních aktivit Ag. Dobrý den a pozvánek do Pelhřimova – města rekordů 

> s prezentací České knihy rekordů, která je sama o sobě propagací města 

> Navíc se jedná z velké části o veřejné akce na ozvučených náměstích, sportovištích či jiných veřejných prostorech, 
kde v řadě případů dochází na pódiích k rozhovorům se zástupci agentury, které jsou nejen programovým bodem 
akce, ale současně i pozvánkou do Pelhřimova – města rekordů. 

 

13. INTERNETOVÁ PREZENTACE AGENTURY DOBRÝ DEN PELHŘIMOV V ROCE 2021 

WEBOVÉ STRÁNKY 

www.dobryden.cz 

Oficiální web českých rekordů podává informace především o nových rekordech, o registraci rekordu, o České knize rekordů, 
o Muzeu rekordů a kuriozit Pelhřimov, o Pelhřimovu – městu rekordů, o festivalu Pelhřimov – město rekordů a o dalších 
akcích pořádaný Agenturou Dobrý den. 

V r. 2021 tento web navštívilo 82 367 uživatelů, kteří zobrazili 270 490 jednotlivých stránek tohoto webu. 

www.dobryden.cz
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obr. Google Analytics z webu www.dobryden.cz 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

FACEBOOK: 

Agentura Dobrý den spravuje 5 Facebook stránek, které mají dohromady 9 439 to se mi líbí a 10 172 sledujících (údaje k 19. 
1. 2022, 15.45) 

> České rekordy (facebook.com/ceskerekordy): 3835 to se mi líbí, 4328 sledujících 

o Dosah (počet lidí, kteří si prohlédli obsah na stránce) v roce 2021: 677 576 

> Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov (facebook.com/muzeumrekordu): 3724 to se mi líbí, 3916 sledujících,  

o Dosah (počet lidí, kteří si prohlédli obsah na stránce) v roce 2021: 299 337 

> Pelhřimov – město rekordů (facebook.com/mestorekordu): 690 to se mi líbí, 709 sledujících 

> Česká kniha rekordů (facebook.com/ceskakniharekordu): 716 to se mi líbí, 737 sledujících 

> Czech Book of Records (facebook.com/czechbookofrecords): 474 to se mi líbí, 482 sledujících 

 
INSTAGRAM A DALŠÍ: 

Agentura Dobrý den spravuje firemní účet @ceskerekordy na Instagramu (instagram.com/ceskerekordy), který má 1336 
sledujících s dosahem 135 389 lidí za rok 2021, a firemní účet @muzeumrekordu, který má 138 sledujících. 

Agentura Dobrý den je také na Twitteru (twitter.com/ceskerekordy) – 4900 zobrazení v roce 2021 a na YouTube 
(youtube.com/c/Ceskerekordy) – 38 200 zhlédnutí v roce 2021. 

http://www.dobryden.cz/
https://www.facebook.com/ceskerekordy
https://www.facebook.com/muzeumrekordu
https://www.facebook.com/mestorekordu
https://www.facebook.com/ceskakniharekordu
https://www.facebook.com/czechbookofrecords
https://www.instagram.com/ceskerekordy/
https://twitter.com/ceskerekordy
https://www.youtube.com/c/Ceskerekordy/
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PROPAGACE: 

V roce 2021 Agentura Dobrý den vynaložila na propagaci na sociálních sítích Facebook a Instagram 14 320 Kč. Propagace 
měla dosah 207 569 uživatelů, kteří alespoň jednou viděli naši reklamu. Reklamy byly zobrazeny 389696krát a 14168 
uživatelů kliklo na odkaz v reklamách.  

Zdroj: Facebook správce reklam Agentury Dobrý den 

 

  
Obr. Facebook Business Manager – placený dosah, dosah stránky České rekordy a dosah stránky Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov 

Obsah reklamních kampaní: 

> propagace události „Pelhřimov! Město rekordů žije!“ 

> propagace České knihy rekordů 

> propagace Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov 

> propagace příspěvků k registrovaným rekordů na Facebooku a Instagramu 

VIDEA 

Nové rekordy, naše akce, novinky z Muzea rekordů a kuriozit a Pelhřimov prezentujeme také prostřednictvím videí. Videa 
zveřejňujeme na YouTube, Facebooku a Instagramu: 

www.youtube.com/c/Ceskerekordy/videos 

www.facebook.com/agenturadobryden/videos 

www.facebook.com/muzeumrekordu/videos 

Na Facebookových stránkách Agentury Dobrý den bylo v roce 2021: 

> 198 200 zhlédnutých minut videí 

> 206 000 zhlédnutí alespoň 3 s videa 

> Nejsledovanější video – živé vysílání „Vzpírání plných pivních sudů na korbu nákladního auta“ – 140 400 
zhlédnutí, 274 300 oslovených, 166 000 zhlédnutých minut videa –
www.facebook.com/ceskerekordy/videos/195494482452002 

Na YouTube kanále České rekordy (www.youtube.com/c/Ceskerekordy) bylo v roce 2021: 

> 695,1 zhlédnutých hodin videí 

> 38 200 zhlédnutí 

> Nejsledovanější video – „NEJVÝKONNĚJŠÍ OSOBNÍ AUTOMOBIL           “ – 16 490 zhlédnutí – 
youtu.be/qLDMr34r9ys 

 

http://www.youtube.com/c/Ceskerekordy/videos
file:///C:/Users/mira/AppData/Local/Temp/www.facebook.com/agenturadobryden/videos
https://www.facebook.com/muzeumrekordu/videos
file:///C:/Users/mira/AppData/Local/Temp/www.facebook.com/ceskerekordy/videos/195494482452002
file:///C:/Users/mira/AppData/Local/Temp/www.youtube.com/c/Ceskerekordy
https://youtu.be/qLDMr34r9ys
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14. SPOLUPRÁCE S KRAJEM VYSOČINA 

> Výstava Přes Pelhřimov do České knihy rekordů v prostorách Krajského úřadu, záštita hejtmana kraje V. Šreka 

> Prezentace v brožurách Kraje Vysočina 

> JUNIOR a SENIOR PASY – poskytnutí slev v rámci projektu kraje Vysočina 

> Projekt Za REKORDY do PELHŘIMOVa 

> Zahájena jednání s novým vedením společnosti VYSOČINA TOURISM 

 
 

Hodnota propagace v rámci projektu Pelhřimov–město rekordů představuje 
za rok 2021 částku v řádu několika miliónů korun. 

 
V Pelhřimově 31. ledna 2022 

 
Jen dobré dny jménem Agentury Dobrý den přejí 

 
 
 
 

Luboš Rafaj     Miroslav Marek    Ing. Josef Vaněk 


