
 

 

 

 

 

 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 
Kdo umí rychle balit na cesty, může přes Místek do České knihy rekordů 

 

 
FRÝDEK-MÍSTEK, 20. srpna 2015 – Netradiční pokus o zápis do oficiální České knihy rekordů se 
chystá na tuto sobotu ve Frýdku – Místku. Každý, kdo umí rychle sbalit kufry, by si je měl 
skutečně „sbalit“ a přispěchat hned ráno do města, kde se budou balit na čas a pod dohledem 
komisařů z Agentury Dobrý den. Na místeckém náměstí Svobody vypukne štafetové davové 
balení už od 9:00 hodin.  
 
Akce se koná pod názvem Beskydské rekordy a jejím cílem je uskutečnit rekord v chystání 
zavazadel na dovolenou. Účastníci se budou balit na dovolenou „štafetově“ za sebou, v týmech 
složených ze dvou až čtyř osob, v časovém intervalu 2 minut. Rekord bude vytvořen počtem 
zúčastněných lidí a celkovým časem trvání. Limitní doba pokusu k vytvoření rekordu je 12 hodin. 
„Na platný pokus o zápis do České knihy rekordů je tedy potřeba co nejvíce dovolenkových 
nadšenců a vůbec nemusí být jen z Frýdku – Místku. Rádi přibereme všechny zájemce, včetně 
turistů,“ vysvětluje ředitelka Beskydského informačního centra Monika Konvičná. 
 
V průběhu celého rekordmanského dne bude připraven i program pro ty, kteří přeborníky 
v balení zrovna nejsou. Návštěvníci se mohou ve Frýdku - Místku těšit například na Klauny 
z Balónkova, vystoupení gymnastek či taneční skupiny Aktiv, Let´s Pole. Představí se také místní 
taekwondisté a folklórní soubor Ostravička. Hrát budou skupiny Elis, Voxel, U2 revival, Stanley´s 
Dixie Street Band a finále večera uzavře Janek Ledecký. Celým dnem bude provázet oblíbený 
„sporťák“ a držitel ceny Týtý Vojtěch Bernatský.  
 
Akce Beskydské rekordy se koná tradičně a organizuje ji Beskydské informační centrum Frýdek-
Místek za finanční podpory města a Moravskoslezského kraje.  Bližší informace najdou zájemci 
na webových portálech, www.visitfm.cz, www.beskydskerekordy.cz a také na Facebooku 
Beskydského informačního centra Frýdek - Místek. V roce 2014 se Frýdek-Místek zapsal do 
České knihy rekordů „ jízdou“ na stacionárních kolech.  
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