
BETLÉMSKÉ HRY 2015 
Máte rádi zábavu a recesi? Přihlaste se na netradiční Betlémské hry! 

 

Základní informace: 
Kdy: v sobotu 11.7. 2015 od 9:00 hod. (ukončení cca ve 13:00 hodin) 

Kde: v památkové rezervaci Betlém Hlinsko 

Startovné: nula 

Pro koho?: věková kategorie není omezená (ani zespod ani shora), závodí 5 členné týmy 

(podmínkou je účast minimálně 1 ženy v týmu), nepřihlášení návštěvníci si budou moci 

disciplíny vyzkoušet po ukončení her 

Přihlášky: Přihlášky zasílejte do středy 1.7. na ic@hlinsko.cz  

Cena: sud piva pro vítěze, další hodnotné ceny 

Týmový duch: Kreativitě při podpoře týmového ducha se meze nekladou. Volbu sportovních 

oděvů (kostýmů), transparentů s názvy týmu nebo motty apod. nechávají organizátoři plně na 

jednotlivých týmech. 

 

7 netradičních disciplín + 1 závěrečná bonusová: 
 Hod podkovou 

 Hod kládou 

 Selský běh (běh se závažím) 

 Tlučení špačků 

 Hod balíkem slámy 

 Válení balíku slámy 

 Přetahování lanem 

 Bonusová disciplína 

 

Pravidla her: 
- jednotlivé soutěže budou bodovány takto: 1. místo = 5 bodů, 2. místo = 3 body, 3. 

místo = 1 bod, vyhrává tým s největším počtem bodů 

- u disciplín hod podkovou, hod kládou, selský běh, tlučení špačků a hod balíků slámy 

vždy 5 pokusů na tým, započítán bude nejlepší výkon 

 

Kontakty: 
Více informací k Betlémským hrám poskytne:  

Petra Plisková: 777 288 721, pliskova@hlinsko.cz 

Aktuální informace naleznete na www.hlinsko.cz nebo na www.facebook.com/hlinecko. 

 

 

HUBERTŮV COUNTRY FESTIVAL 
Pátek 10.7. od 17:00 

Jam session regionálních kapel v Hospodě u sv. Huberta (vstup zdarma) 

 

Sobota 11.7. od 13:00 

Hudební program, na kterém se představí tyto kapely: Foot Rail, Honza Bican a Sešlí přátelé, 

Michal Horák, K.a, P.P.R, Lokálka, Pouta a Pražce. 

Vstupné: 90,- Kč, vstupenky jsou slosovatelné o ceny.   
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Pořadatelem Hubertova country festivalu a Betlémských her je: Hospoda u sv. Huberta, Město 

Hlinsko – Turistické informační centrum, Městský kulturní klub Hlinečan 

 

Partneři: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Pivovar Rychtář, MAS Hlinecko, SAVE, s.r.o., 

COOP Jednota, Spotřební družstvo Hlinsko 

 

Mediální partneři: ČRo Pardubice, Country radio, Chrudimský Deník, Východočeská televize, 5 plus 
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Akce se pořádá v rámci HLINECKÉHO DUHOVÉHO LÉTA 2015. 


