
PELHŘIMOV
MĚSTO REKORDŮ

Agentura DOBRÝ DEN, Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 PELHŘIMOV, tel. 565323163, e-mail: agentura@dobryden.cz

28. ROČNÍKfestivalu rekordů a kuriozit8.–9. ČERVNA 2018

VAŠE SELFIE Z MĚSTA REKORDŮ:
Pelhřimov je originál mezi městy! I vy můžete 
být originál: pořiďte si na svůj facebook nebo 
jen jako památku na Pelhřimov foto s některým 
z exponátů Muzea rekordů a kuriozit. Příležitostí 
se nabízí řada:
• největší krasohled na světě – expozice Zlaté čes-

ké ručičky,
• nejdelší kartáček na zuby (305 cm) – Muzeum 

rekordů a kuriozit (Dolní brána),
• největší šachový pěšec (1200 kg) – Svatovítské 

náměstí, 
• největší turistický rozcestník (8 m) – Masarykovo 

náměstí,
• největší poštovní schránka, největší polévkový 

hrnec (2300 litrů) a obří čajová konvička o objemu 
640 litrů – zahrada expozice Zlaté české ručičky,

• největší plyšák v ČR (čtyřmetrový medvídek 
Kuky) – interiér téže expozice,

• největší kostka od Člověče, nezlob se (do Dolní 
brány, kde sídlí Muzeum rekordů a kuriozit, stěho-
vána jeřábem).

více informací

více informací

na: na: 

www.dobryden.cz

www.dobryden.cz

@dobrbbbrydyddddddddydeeeenenenenenenen.c.ccccc.c.c.c.czzzzzzzzzz

Největší akce svého druhu v Evropě – VSTUP na MASARYKOVO NÁMĚSTÍ   ZDARMA

pátek: loutka koncertující na kytaru – muzikálová zpěvačka Míša Rotterová – pivo ze stoje 

na hlavě – mistr světa Honza Weber – akrobatická show v točícím se monstru 

(s pyrotechnickými efekty) + opravdový nářez – Deep Purple revival Oravia (Galavečer)

sobota: Jarda Hypochondr – Lazareth (folk-rock) – duo Hand to Violin (nový cirkus), 

včetně neuvěřitelné hry na housle (ONA) v ještě neuvěřitelnější akrobatické pozici „vlajka“ 

(NA NĚM) – zpívající právník Ivo Jahelka – Galavečer: Xindl X (hity: V blbým věku 

= Včera mi bylo málo, dneska je mi moc..., Cudzinka v tvojej zemi, Popelka, Na vodě) 

– akrobatické perly – nevídané rychlopřevlékání – show hula hop
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MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT 
obě expozice i zahrada mají během festivalu 
prodlouženou otevírací dobu – nonstop do 19:00

Programová lákadla:
Rekord: největší psí setkání plemene Kavalír King 
Charles Spaniel (už dopředu se přihlásily stovky 
účastníků) – žongléři s vrhačskými koulemi – jízdy 
na kuriózních kolech – rekordmani ve hře na akor-
deon – největší háčkované srdce (Jarmila Bursová) 
a největší háčkovaný šátek (VLNA INKA, Sloven-
sko) – nejdelší limuzína (Jaromír Šmída) – největší 
hlavolam v demižonu... (podrobněji na str. 2–3)

e

 ... a na závěr

barevná 

LASER SHOW 

přímo na náměstí                                               

Příběh 14letého kluka, fotbalisty Matěje, asi znáte z médií 
nebo sociálních sítí. Matěj trpí leukémií (nemoc mu ze dne na den 
obrátila život naruby) a hledá se pro něj dárce kostní dřeně. Ale nejen pro něj.
Ročně v ČR onemocní na sto pacientů leukémií a tisíc dalších různými poruchami krvetvorby, 
které je možné léčit transplantací kostní dřeně. Ne všichni se ale transplantace dočkají. 
Třeba proto, že nebyl nalezen vhodný dárce, přitom úspěšnost léčby pomocí transplantace 
krvetvorných buněk je u dospělých pacientů 60–80 %, u dětí 70–90 %.
Díky ohromnému úsilí Matějova tatínka (oba do Pelhřimova na festival rekordů přijedou!) 

přibylo do registru dárců během jediného dne přes 7 stovek nových členů. 
Ovšem zprvu pan Kučera lidi ochotné pomoci sám vozil do Fakultní nemocnice 
v Hr. Králové. Později vznikla spolupráce s pražským IKEMem. Teď už IKEM 
jezdí za ním. Tedy je-li předpoklad, že se v místě alespoň stovka dárců najde. 
Najdou se v sobotu 9. června i v Pelhřimově – městě rekordů?
Pelhřimáci se semkli! Chtějí projevit dobrou vůli. Pomoci. Štěpánka Spiritová 
to rozpoutala, Maruška Minářů shání sestřičky, Agentura Dobrý den to celé 
zaštiťuje, organizuje, komunikuje s tatínkem Matěje i s IKEMem, rozesílá 
prosby o účast, paní doktorka Houšťková poskytla své prostory, Český 
rozhlas Vysočina prostor ve vysílání, Kraj Vysočina připravuje pamětní listy.
Přidejte se prosím!
Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a anonymní! Co vás 
čeká? Nic víc, než vyplnit dotazník a nechat si odebrat něco málo krve. Bude-li 
vše v pořádku, může se časem objevit žádost o pomoc. DĚKUJEME!
www.darujzivot.cz

REKORDY MOHOU 
I POMÁHAT

přibylo do registru
p j )

Podmínky vstupu do registru: 
– věk 18–40 let, 
– hmotnost více než 50 kg, 
– zdravotní pojištění platné 

v ČR, 
– dobrý zdravotní stav 

(žádné závažné onemocnění 
– ani v minulosti), 

– ochota věnovat něco ze 
svého času a pohodlí, 

– ochota pomoci jakémukoliv 
pacientovi nejen z ČR, 
ale i ze zahraničí.
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Zachraň život! Staň se i ty dárcem 
Staň se i ty dárcem kostní dřeně - na 
kostní dřeně - na festivalu to půjde 

festivalu to půjde jednoduše!jednoduše!

Rekord k 28. říjnu
Český den s českými vlajkami
Přidejte se i vy k celonárodnímu rekordu! 
Vyvěsme v týdnu před anebo přímo 28. října 
(v den 100. výročí  vzniku samostatné republiky) 
co nejvíc českých vlajek. O rekord jde ale až na 
druhém místě. Projevme národní hrdost! Oslavme 
důstojně náš společný svátek. Tímto způsobem to 
půjde snadno, s radostí a společně. Zaregistrujte 
se – vše zdarma.

Veškeré informace najdete na
www.nejvicvlajek.cz

ZaZac ňZacaaZZ ňZac ň

Kdo také přijede? aneb 
VÝROČNÍ REKORDMANSKÉ CENY 2018
Šestnáctým rokem bude součástí festivalu Pelhřimov – město rekordů také vyhlášení cen Rekordman roku a udílení prestižní 
ceny s názvem Světové unikáty z České knihy rekordů, včetně uvedení legendárních osobností do Rekordmanské síně slávy, 
do níž vstoupili například manželé Zátopkovi, Karel Gott, Martina Sáblíková, Divadlo Spejbla a Hurvínka...

Ocenění Světové unikáty z České knihy rekordů převezmou: 
– Antonín Panenka – autor nejslavnějšího kopu české fotbalové 
historie a jediný fotbalista, jehož jménem byl pojmenován odborný 
časopis specializovaný na kopanou,
– Marek Rejman + pilot světové série Red Bull Air Race a vice-
mistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka – unikátní přeskok 
automobilem přes letící letadlo, 

– PhDr. Jiří Novák – nejstarší parlamentní stenograf na světě, i ve věku 91 let stále 
aktivní, ve funkci 66. rok. 

Do Rekordmanské Síně slávy vstupuje loutkoherec Josef Borek, který se svými dřevěný-
mi muzikanty okouzlil celou Evropu a nejen ji (ukázky koncertujících loutek můžete spatřit v pátečním 
Galavečeru rekordů 8. června).

Titul REKORDMAN ROKU v r. 2018 získávají:
– Pavel Svoboda (JAWA Pérák ze dřeva) – Český svaz házené (házenkářský maratón – 42,195 hod) –
Nedoklubko (úžasný charitativní rekord – 20 900 ponožtiček pro nedonošené děti) – akrobatická letecká 
skupina Alfa Air, Alexandr Kubovec a František Bartoň (první kopaný výkrut na světě s kluzákem typové 

řady Blaník + nejdelší vzdálenost a doba letu ve dvojvleku kluzáků + nejvíc zrcadlových letů) – neuvěřitelná plavkyně Abhejali 
Bernardová (přemožitelka Severního kanálu mezi Irskem a Skotskem, Gibraltaru či kanálu La Manche) – Libor Václavík, 
Libros Ostrava (přejezd nejvyšší technické překážky na světě nákladním automobilem Tatra, výška 7,5 m a délka 33 m, úhel 
stoupání 45°, úhel klesání 55°)  – Milan Roskopf (silové žonglování).

Ocenění Světové 
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SOBOTNÍ CELODENNÍ PROGRAMOVÝ PROUD SOBOTNÍ CELODENNÍ PROGRAMOVÝ PROUD 
OD 9:00 HOD OD 9:00 HOD 

HLAVNÍ PÓDIUMHLAVNÍ PÓDIUM
SCÉNA REKORDŮ SCÉNA REKORDŮ 
A KURIOZITA KURIOZIT

SCÉNA 
FOLK & COUNTRY

OBŘÍ ŠACHOVÁ FIGURKA

MUZEUM REKORDŮ 
A KURIOZIT
(DOLNÍ BRÁNA)

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

NEJMENŠÍ JEZDECKÁ 
SOCHA NA SVĚTĚ

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ 28. ROČNÍK28. ROČNÍK
8.–9. června 2018 (každoročně 2. víkend v červnu)

ARÉNA 
SPŠ A SOU PELHŘIMOV

OBŘÍ ŽIDLE

REGISTRACE DÁRCŮ 
KOSTNÍ DŘENĚ

psí sraz
KAVALÍR KING 
CHARLES SPANIEL 
+ EVENT CWG

MĚŘÍTKO: 200 m

PROCHÁZKA ČESKOU 
KNIHOU REKORDŮ
(STEZKA 1,5 KM)
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Autor mapy: Libor DEDERA, www.reklamkape.cz

OKNA A DVEŘE – BAZÉNY

GALAVEČER REKORDŮ
PÁTEK 8. června, od 19:30,

Masarykovo nám.

– fotbalová legenda Antonín Panenka 
– ohýbání železných tyčí o hlavu – 
loutka koncertující na kytaru – nejvíc 
roztočených talířů – fakír Petr Fiedor 
a jeho ohňová show k 20. výročí 
spolupráce s Agenturou Dobrý den – 

písničky muzikálové zpěvačky Míši 
Rotterové – pivo hlavou dolů – Raf 
a Taksík – akrobatické balancování 
na válci – Street dance BeeBa535 – 
mistr světa ve footbagu Honza Weber 

Vyhlášení Rekordmanů roku:
– JAWA Pérák ze dřeva – házenkářský maratón – Nedoklubko 
(úžasný charitativní rekord pro nedonošené děti)
Kategorie Světové unikáty z České knihy rekordů:
– přeskok automobilem přes letící letadlo (Marek Rejman 
+ Martin Šonka)
– autor nejslavnějšího kopu 
české fotbalové historie 
(Antonín Panenka)
kategorie Rekordmanská 
Síň slávy
– Josef Borek – loutkoherec

Partnerem udílení výročních cen 
je fi rma TITAN, s.r.o., Pelhřimov

www.titanltd.cz

Stovky českých NEJ...: čokoládový zámek, 
Pražský hrad z 10 850 špejlí, obří hrací 
kostka, největší kartáček na zuby, minia-
tury pod lupou... Mezi novými exponáty 
nepřehlédnete unikátní motocykl JAWA 
Pérák, vyrobený ručně mistrem Pavlem 
Svobodou z 22 druhů dřeva.

Během festivalu otevřeno do 19:00 (všechny expozice).
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BěBěhhem ffe tstiiv lalu totevřřen

SOBOTA 9. června – DENNÍ PROGRAM – hlavní scéna
– Masarykovo náměstí, 9:00–18:00

start v 9:00 – artistické rekordy Jindřicha Reicherta (znáte z TV – Česko Slovensko má talent)

DOPOLEDNE:
– Jiří Halouzka (řezbář a dřevosochař od hradu Sovinec a jeho dva synové v akci) – David Kopecký (tup-
lák piva vypitý hlavou dolů) – vytiskni si pohled – největší háčkované srdce (Jarmila Bursová) a největší 
háčkovaný šátek (VLNA INKA, Slovensko) – nejdelší limuzína v ČR (Jaromír Šmída) – největší hlavolam 
v demižonu (Leopold Heneš) – silák Ján Apolons Ilefskij (Slovensko) – žonglování vrhačskými koulemi 
(Milan Roskopf + František Mereš, Slovensko) – handicapovaný vytrvalec Dušan Petřvalský na hand-
bike – hula hop (rekord s workshopem, Patrik Jandejsek – roztáčení největšího počtu obručí na těle) 
– trialové rekordy RideWheel teamu – ocenění Rekordmanů roku

Stanoviště na ploše náměstí (po celý den):
– Černí koně + Nadační fond Allianz (rekordy s dětskými elektrohandbiky) – Big Trip na cestě kolem 
světa (cestovatelé) – rekordní minikola – výuka sebeobrany Krav Maga Kapap – Ostrov zábavy Robinson 

– Aréna šikovných rukou SPŠ a SOU Pelhřimov – 
Muzeum řemesel Konice (ukázky 
z největší světové sbírky seker 
+ soutěž v řezání a tesání) – 
Malé muzeum Bible (ukázky 
historického knihtisku) – trialová 
show RideWheel team – tunový 
funkční model železnice (Josef 
Vítovský) – festivalové koloběžky (svezte se pod dohledem profesionálů z KOSTKA–KOLOBKA, 
s. r. o.) – Laborky.cz (fyzikálně-chemické hokuspokusy – znáte z pořadu ČT Zázraky přírody) – 
Hračkobraní ze zámku + Hračkolna (herní a výtvarná stanoviště pro celou rodinu) – skákací hrad 

Českého rozhlasu Vysočina – Domov Jeřabina (společný rekord – výtvarné razítkování) – stánek Registru nových dárců kostní dřeně – i ty můžeš 
být Matějova šance na život (anebo kohokoliv jiného s leukémií)

ODPOLEDNE:
– plavkyně Abhejali Bernardová – fotbalová ekvilibristika (Jan Skorkovský a Jiří Kremser) – obří lepore-
lo Hodonínských mažoretek – Eiff elova věž vyřezaná laserem (Lukáš Tříska a studenti oboru truhlář SPŠ 
a SOU Pelhřimov) – automobilový závodník František Markvart – footbagshow (rekordy + workshop) 

– nejrychlejší karikaturista světa Lubomír Vaněk – psí rekordy – 
gymnastická výdrž v provaze (Klára Michlová) – výdrž ve vzporu 
ležmo (soutěž pro návštěvníky) – najmladšia knižná výtvarníčka 
(Ľubana Holeštiaková, Slovensko) – basketbalový rekord BK Sojky 
Pelhřimov – přerážení ytongů (Vladimír Tomi, rekord + workshop) 
– artistické duo Hand to Violin (Michal Mudrák a Daniella Vítová, 
akrobacie a silová gymnastika) – rozbíjení kamenů pěstí (Miloš Smejkal jr.)
A možná přijede i Ruda Pivrnec s nejdelším českým vtipem!

dobré jídlo – výborná muzika – opravdové pivo z pivovaru Poutník  I  změna programu vyhrazena, vstup na náměstí zdarma

24HODINOVÝ REKORD
VE VESLOVÁNÍ! 

Mrkni na
www.90vterinbolesti.cz

a zapoj se také!

Psí kavalíři v Městských 
sadech

SOBOTA 9. června, 19:30–13:00, 
Městské sady (před domovem pro seniory, 

který sídlí na adrese Radětínská 2305)
(z náměstí kolem expozice Zlaté 
české ručičky – 500 m chůze)

Rekordní pokus 
o největší psí 
setkání plemene 
Kavalír King Charles 
Spaniel. Mediálním 
partnerem akce je 
časopis Haf & Mňau.
Na místě je zajištěna 
možnost zakoupení 
občerstvení. 
200 metrů od místa 
srazu se koná propagační výstava Českého svazu chovatelů.
Celým programem bude prolínat vystoupení hardfolkové kapely 
Tři tečky, která zahraje téměř cokoliv.
Program – registrace psů, dog dancing + ukázka agility (tunel + slalom), 
ukázky z kynologického cvičiště, tanec s kavalírkou, dog frisbee, kavalír 
a dítě, jak to probíhá na výstavách a co vše se hodnotí, kavalíři a kingové...

GEOCACHING
SOBOTA 9. června, 13:30–15:30,

Městské sady
Event se zaměřením na sběratelství CWG

svezte se pod dohledem profesionálů z KOSTKA KOLOBKA

MUZIKA:

LAZARETH,

Jarda HypochondrJJJJa

PELHŘIMOV

Autor mapappyyy:y:: :  LLLLLiiiibbbbbbbibibboorrr r DDDDDDDDEDEDEDEDEDEDDDDDDDDDDDEDDDDEREREEEEREERRRRRAERRRAAARAAAutor mapy: Libor DEDERA

Objednávky: agentura@dobryden.cz

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

a divadlo, Fotbal, Český jazyk, Děti a pro děti, 
Modeling, Pivo...)

Připravena je i anglická verze – Czech Book of Records 
(výpravná kniha jako dárek při vašich cestách do zahraničí)

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

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

Reprezentativní obrazová publikace

Česká kniha
rekordů 5 a 6

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

koncert:

(Dolný Kubín)

špičkový revival
koncert:

b

špičkový revival

(Dolný Kub
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DEEP PURPLE
– Oravia

k t k ý revival
k ý ivall

Proletí století – atraktivní show 

akrobatů v točící se výškové konstrukci 

doplní pyrotechnické efekty

(ke 100. výročí republiky přináší

Kraj Vysočina)

DOBRÝ SKUTEK
Staňte se dárcem kostní dřeně!

SOBOTA 9. června, ordinace 
MUDr. J. Houšťkové, Palackého 70

Stačí vyplnit dotazník a nechat si pod dohledem odbor-
níků z Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM 
Praha odebrat vzorek krve. Bude-li vše v pořádku, budete 
zařazeni do registru a možná, že někdy budete osloveni. 

Darujte naději na život!

Vážný zájem prosím oznamte na e-mail mira@dobryden.cz. 
(Pošleme vám e-mailem stručný dotazník. Pokud jej už doma 

vyplníte a přinesete s sebou, vše se urychlí.) Děkujeme!

Podrobnosti na www.darujzivot.cz a zde na str. 1.

Č kéh hl č ř b (

Afrika na festivalu rekordů:

Kola pro Afriku + jízda na kuriózních 

kolech Martina Zehnala

Bwindi Orphans – kup si dobrou kávu 

a pomoz postavit školu v Africe

Big Trip – cestovatelské vystoupení 

zaměřené na africkou část cesty kolem světa

Zoo Jihlava – žirafí stánek + info o africké 

zvířeně a nových výbězích

Galavečer REKORDMAN ROKU
SOBOTA 9. června, 19:30, Masarykovo nám.
– rokenrol na stará umělá kolena – Biketrial show – akrobatické perly – 
footbagshow.cz – rekordmani ve hře na akordeon – show hula hop – nevídané 
rychlopřevlékání – mažoretky – pozdrav od Karla Gotta...

Rekordmani roku: piloti Alexandr Kubovec a František Bartoň, plavkyně Abhejali 
Bernardová (čtvrtá žena na světě, která pokořila Ocean’s Seven), Libros Ostrava, 
parlamentní stenograf PhDr. Jiří Novák, pedel Jaroslav Gregr (100 tisíc studentů) 
a žonglér a světový rekordman Milan Roskopf.

koncert:  XINDL X
s kapelou

(foto: D. Konopáč)

SCÉNA FOLK&COUNTRY 
SOBOTA 9. června, 13:00–17:30, 

zahrada Domu dobrých dnů 
s expozicí Zlaté české ručičky

– v režii Petra Sejka
(Folkování nad Lucernou)

VSTUP ZDARMA, občerstvení zajištěno

Ivo Jahelka (oblíbený písničkář, zpívající právník)

4zdi (Pelhřimov 

Pavel Petran a kapela – www.pavelpetran.cz

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

Slovanské epopeje...) je otevřena do 19:00.

o Jahelka (oblíbený písničkář zpívající právník)

(foto: Naďa Murmaková)
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LLAASSEERR    SSHHOOWW

přímo  na  náměstí

www.toitoi.cz



BUMBÁLEK  

WWW.BUMBALEK.CZ 

koupelny 
voda - topení - plyn  

VSP DATA a.s., Údolní 2188, 390 64 Tábor, tel. 381 489 111, vspdata.cz

počítačové zázemí festivalu Pelhřimov – město rekordů a Muzea rekordů a kuriozit 

ČESKÉ REKORDY NA POČÍTAČÍCH VSP DATA
notebooky – programové vybavení – kopírky – faxy – počítačové sítě – servis tiskáren Hewlett Packard – opravy mobilních telefonů a navigací

Agentura Dobrý den d�kuje � rmám a spole�nostem, které podporují rekordmanské a festivalové d�ní:

OKNA A DVEŘE – BAZÉNY
www.tshplast.cz

VOLEJTE ZDARMA 800 100 583

ŠVADLENKA
Masarykovo náměstí 78

textilní galanterie • šicí potřeby • deštníky • košile • pyžama
tel. 565 322 514

Výpočetní technika – Internet servis provider
www.stampi.cz

www.goldservice.cz
+420 603 111 079 (nonstop)

AUTOSERVIS        PNEUSERVIS

Hodějovická 1090 (bývalá Oseva)

393 01 Pelhřimov

OPRAVY MECHANICKÉ A KAROSÁŘSKÉ, PŘÍPRAVY VOZŮ 

NA STK VČETNĚ PROVEDENÍ, PNEUSERVIS, AUTOKLIMATIZACE, 

AUTODIAGNOSTIKA, AUTOBATERIE A NÁHRADNÍ DÍLY

PO–ČT 7.00–16.30

PÁ 8.00–15.30
Tel. 777 248 258

WWW.MASTRATUNING.CZ

www.toitoi.cz

Partnerem udílení výročních cen 
je fi rma TITAN, s.r.o., Pelhřimov

www.titanltd.cz

Záštitu nad festivalem p�evzal hejtman Kraje Vyso�ina MUDr. Ji�í B�hounek a starosta m�sta Pelh�imova Ing. František Ku�era.
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Xindl XXindl X Ivo JahelkaFakír Petr FiedorFakír Petr Fiedor Laser SHOW

Fotbalový mág Fotbalový mág 

Jan SkorkovskýJan Skorkovský Miloš SmejkalMiloš SmejkalLAntonín PanenkaAntonín Panenka

Sv�t �eských rekord� sledujte na www.dobryden.cz a na 

AgenturaDDMuzeum rekord� a kuriozit, Pelh�imov – m�sto rekord�Dobrý den agenturadobryden

Milan RoskopfMilan Roskopf Jarda HypochondrJarda Hypochondr

REVIZE ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

WWW.ELPECO.CZ




