
 

V Pelhřimově dne 22. března 2013 

  

Věc: žádost o navýšení příspěvku 

 

Vážený pane hejtmane, vážené paní a pánové radní Kraje Vysočina, zdravím Vás jménem Agentury Dobrý den 

z Pelhřimova.  

 

Mezinárodní festival Pelhřimov - město rekordů, který se koná ve dnech 7. - 8. června 2013, zaznamená v letošním roce 

řadu změn.  

 

Program se nebude odehrávat pouze na jednom pódiu, ale sobotní festivalový den nabídne další téměř desítku pódií a scén. 

Každá z těchto scén je novou možností propagace Kraje Vysočina jako partnera akce. Kromě hlavního pódia na 

Masarykově náměstí bude na prostranství před KD Máj umístěna Rockaréna.  Na zahradě Domu dobrých dnů scéna 

folk&country. V městských sadech se uskuteční koncerty dechových hudeb, které doplní výstavy chovatelů a zahrádkářů. 

V městském divadle připravujeme scénu cestovatelů za účasti cestovatele Jirky Kolbaby. Zbrusu novou scénou bude tzv. 

Adrenalin aréna, ve které se představí špička ČR na kolech, prknech, motorkách, … Svou arénu budou mít také modeláři a 

bude jí vévodit model legendárního Spitfire v poměru 1:1. Klub přátel Skotska připraví Skotskou arénu. Pelhřimovští 

potápěči nabídnou v městském bazénu rekordní pokusy i kurz volného potápění. Vlastní pódium bude mít také Muzeum 

rekordů a kuriozit. Tatra klub si v době festivalu naplánoval sraz v Pelhřimově, takţe milovníci aut si přijdou také na své. 

Spolupracujeme s pelhřimovskými školami a vlastní soutěţní stanoviště připravuje např. SPŠ a SOU Pelhřimov a další…  

 

Součástí programu bude autogramiáda osobností, kterou bychom chtěli umístit pod stan Kraje Vysočina (Jiří Holík, 

Jirka Kolbaba, Naďa Urbánková, Miloš Škorpil, Spejbl a Hurvínek a další). 

 

Nabídka kulturních vystoupení se rozrostla o zajímavé koncerty. Na hlavním pódiu v pátek vystoupí Marta Kubišová a 

v sobotu kapela Mňága a Ţďorp, ale také vedlejší scény nabídnou desítky zajímavých vystoupení a koncertů. 

 

Muzeum rekordů a kuriozit získalo jako pozvánku na festival zbrusu nový exponát. Pražský hrad ze špejlí, umístěný 

ve zbrusu nové vitríně, se navíc stane novým trvalým lákadlem do města rekordů.  

 

Další informace o přípravách a programu 23. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov - město rekordů najdete na adrese 

www.dobryden.cz . 

 

Z důvodu růstu nákladů, který souvisí s rozšířením programové nabídky, potažmo s novými možnostmi a zesílením 

propagace Kraje Vysočina, žádáme Radu Kraje Vysočina o navýšení již odsouhlaseného příspěvku o 20 000,- Kč. 

Celková dotace by tak činila 200 000,- Kč.  

 

Děkuji za projednání naší ţádosti a těším se na spolupráci. 

 

Jen dobré dny jménem Agentury Dobrý den přeje  

 

Luboš Rafaj 

jednatel a obchodní ředitel společnosti 

 
 

http://www.dobryden.cz/
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