
 

 

NEJSILNĚJŠÍ MUŽ – NEJLEPŠÍ FOTBALOVÝ STŘELEC – NEJRYCHLEJŠÍ KARIKATURISTA 

JAWA 50 (PAŘEZ) KOMPLET ZE DŘEVA! – V MUZEU REKORDŮ LOĎ Z 85 TISÍC MINCÍ A 500 DALŠÍCH UNIKÁTŮ  

DOBRÉ PIVO POUTNÍK A PARÁDNÍ KONCERT LEGENDY 

32. ročník festivalu Pelhřimov – město rekordů se bude po dvouletém koronavirovém omezení letos konat opět na pelhřimovském 
náměstí a vyvrcholí v sobotu 11. června 2022 programem od 13.00 a Galavečerem rekordů od 19.30.  

Covid-19 přinesl 255 dní zavřené Muzeum rekordů a namísto festivalu rekordů akce REKORDY V KARANTÉNĚ a PELHŘIMOV! MĚSTO REKORDŮ 
ŽIJE! Ty byly úspěšné, a tak bude letošní festivalové sobotě po jejich vzoru předcházet 5denní série vybraných rekordních pokusů pořádaných 
jako tiskové konference. V průběhu festivalových dnů se představí např. jediná papouščí ZOO v Evropě, borci na krasokolech i největší sbor 
zpívající Beethovenovu Ódu na radost. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Rekordmanské síně slávy 
vstupuje DAVID LAFATA 
Nenechte si ujít setkání s nejlepším fotbalovým 
kanonýrem v historii samostatné české ligy: v sobotu 
11. června mezi 13.00 a 13.30 bude do Rekordmanské 
síně slávy uveden nejlepší střelec nejvyšší české 
fotbalové soutěže David Lafata, který v dresu Českých 
Budějovic, Jablonce a Sparty Praha vsítil 198 gólů 
(6krát byl nejlepším střelcem I. ligy). V zápasech české 
reprezentace zaznamenal 9 branek. V roce 2014 získal 
v anketě FAČR titul FOTBALISTA ROKU, v roce 2015 
pak v hlasování žurnalistů ZLATÝ MÍČ České republiky.  
... a bude i autogramiáda! 

STROMBOLI 
s Michalem Pavlíčkem a Bárou Basikovou 
na závěr Galavečera rekordů, který začíná v 19.30 
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REKORDMAN ROKU – PODVACÁTÉ! 
Rekordů jsme v uplynulém roce zaznamenali i přes pandemická omezení na dvě stovky! Z nich komise Agentury Dobrý den vybrala držitele ocenění 
„Rekordman roku“. Vybraní rekordmani obdrží svá ocenění tradičně v Pelhřimově, ale letos někteří také v Praze ve Valdštejnské zahradě v sídle Senátu 
ČR. Z Prahy si odváží ocenění pestrá paleta rekordmanů od držitele největší sbírky autogramů všech kosmonautů světa, přes pořadatele Největší 
šifrovací hry, až třeba po mistra mýdlových bublin. 
 

Navštivte MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT 
a nechte se překvapovat 
Jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě sídlí v jedné 
z městských bran a v Domě dobrých dnů – svět MINI a MAXI 
exponátů – 2 vnitřní expozice + zahrada s obřími předměty – 
stovky exponátů, nad nimiž občas zůstává rozum stát: 
čokoládový zámek, 222× zmenšená Muchova Slovanská epopej, 
funkční jízdní kolo ze dřeva, třímetrový štětec, nejmenší 
motorka, unikáty slepené ze sirek, nejmenší galerie na světě... 

Nový exponát: Rekordní loď z 85 tisíc mincí 
Muzeum rekordů muselo pro její instalaci zcela přebudovat část 
své expozice Zlaté české ručičky, díky čemuž vznikl s podporou 
České mincovny nový výstavní prostor, který představuje i další 
unikáty a je vzdáním holdu zručnosti českých lidí. 

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 
 

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU 
NA NEJVIC.TOP/FESTIVAL 


