
Den dřeva a medu 
Termín: 25. července 2015 

Místo: památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko 

 

Dřevo a med provoní Betlém. Program letošního ročníku je opět lákavý. K tradičním bodům 

programu patří vyřezávání dřevěných soch motorovou pilou. Kdy se během několika minut 

před očima diváků vykouzlí ze špalku socha jakéhokoli zvířete nebo pohádkové postavy. 

Sochy budou následně vydraženy a výtěžek poputuje na dobročinné účely. Velkým lákadlem 

je také ukázka sportovního dřevorubectví - Stihl Timbersports show nebo jízda na dřevěných 

vorech po Chrudimce, kterou si může každý účastník vyzkoušet. S Hlineckem je tradičně 

spojena výroba dřevěných hraček, ukázky výroby a možnost zakoupení bude právě na Dni 

dřeva a medu. Studenti z divadelního souboru GT Hlinsko speciálně pro Den dřeva a medu 

secvičili interaktivní divadelní představení. Celé akci předchází i soutěže a to o „Řád hlinecké 

medové vařečky“, ve které soutěží restaurace o nejlepší pokrm z medu a soutěž „Dřevěná 

fotka“. Vítězové obou soutěží se pak vyhlašují právě na Dni dřeva a medu. Nezapomínáme 

ani na naše nejmenší, kteří si mohou zasoutěžit v různých dovednostních a jiných hrách 

během celého dne. Děti se v tento den ocitnou v Duhovém království. Den dřeva a medu je 

součástí celoletního programu nazvaného Duhové léto a proto právě název Duhové království.  

Letos přijde i kouzelník, jeho vystoupení jistě přiláká nejen děti. Během celého dne bude pak 

kouzelník vytvářet postavičky a zvířátka z nafukovacích balónků, které si návštěvníci mohou 

zakoupit, výtěžek z prodeje poputuje také na dobročinné účely. V jedné z místních chaloupek 

bude tento den k vidění výstavka na téma včelařství a v prostorách Betléma si budete moci 

ozdobit medový perníček nebo vytvořit svíčku z ručně vyráběného vosku. Součástí Dne dřeva 

a medu bude malá živá výstava nazvaná „Vůně dřeva“, která přiblíží jednotlivá řemesla 

věnující se zpracování tohoto materiálu. K vidění bude práce šindeláře, uměleckého řezbáře, 

hračkáře, truhláře, před očima návštěvníků budou vznikat třeba i perníkové formy. Celý den 

bude doprovázen i jarmarkem. Nelze zde vyjmenovat úplně všechny body programu a 

i některé věci zůstávají do poslední chvíle překvapením. 

Věříme, že Den dřeva a medu bude pro každého příjemným zpestřením letních dnů. Program 

koncipujeme tak, aby si zde každý našel to své.  

 

Vstupné: dospělí 25 Kč, děti do 15 let 10 Kč, děti do 3 let zdarma 

 

Aktuální informace k jednotlivým akcím poskytne: 

Turistické informační centrum Hlinsko, Čelakovského 561 (Betlém), 539 01 Hlinsko 

469 312 349, ic@hlinsko.cz, www.hlinsko.cz, Facebook – Hlinecko 
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