
Dny dřeva v Hlinsku provoněné levandulí  
 
Termín: pátek 3. srpna – 5. srpna 2018 (Hlavní program 4. 8. 2018) 
Místo: památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a před Orlovnou 
 
Dny dřeva v Hlinsku se budou konat první srpnový víkend. Letošní již sedmý ročník bude lákat k návštěvě 
opět bohatým programem, který se bude od předešlých ročníků lišit. Dny dřeva provoněné levandulí nás v 
sobotu 4.8. přenesou do dřevem a levandulí zaplněného Betléma. Pořadatelé připravili pro všechny věkové 
kategorie různá představení, pohádku, soutěže, jarmark, ukázku dřevěných řemesel a plno dalšího.  
Největším a zároveň dechberoucím bodem programu bude vyřezávání dřevěných soch motorovou pilou. 
Velké celorepublikové setkání řezbářů je naplánované od pátku 14.00 až do nedělního poledne. Do Hlinska 
dorazí 15 řezbářů, kteří nám předvedou své umění. Můžete vidět řezbáře věhlasných jmen, kteří jsou mistry 
svého oboru nejen u nás, ale i v celém světě. Účast přislíbili:  Martin Šustr, Janek Paďour, Radek Smejkal, 
Robert Musil, Petr Krejcar, Pavel Vrcula, Antonín Dorazin, Iva Brandejsová, Petr Barták, Martin Bořuta, Jana 
a Arian Firozi, Zdenek Škop, Pavel Herák, Josef Špicl, Milan Pazderka. 
Hlavním tématem pro řezání budou masopustní maškary v životní velikosti. Během 3 dnů vznikne celý 
masopustní průvod. Do nejmenších detailů ztvární řezbáři postavy nejznámějších maškar a to: Laufr, 
Ženuška, Kobyla, Ras, Kominík, Medvědář s medvědem, Turek, Žid a Slaměný. Aby toto dílo vzniklo, 
je nutné začít s vyřezáváním již v pátek odpoledne, pak přes celou sobotu a dokončovací práce proběhnou pak 
i v neděli dopoledne. Tyto sochy mají připomínat to, že masopustní obchůzky na Hlinecku jsou zapsány od 
r. 2010  na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 
V sobotu v 15.00 hod. a v neděli v 10.00 hod. proběhne řezbářská soutěž zvaná Carving Speed. Řezbáři na 
chvíli opustí vyřezávání maškar a ukáží nám, jak během jedné hodiny dokáží vyřezat ze špalku dřeva 
umělecké dílo v podobě různých zvířat, postav nebo věcí. Někteří v této disciplíně patří ke světové špičce. Za 
60 minut každý řezbář vyřeže sochu od začátku až po její dokončení a diváci tomu mohou přihlížet. Některé 
z těchto soch budou určené k prodeji i široké veřejnosti za velmi příznivé ceny. 
V pátek jsou přichystány ještě dva koncerty na betlémské návsi a to od 18. hod. koncert kapely Day Dreams a 
od 20.00 hod. koncert kapely Holki. 
Celá sobota bude doprovázena doprovodným programem. Při Dnech dřeva se bude konat i malý jarmark 
provoděný dřevem a levandulí. Přijedou prodejci, kteří pro tento den vybrali sortiment spojený právě jen se 
dřevem nebo s levandulí. Během celé soboty budou probíhat soutěže pro děti i dospělé, na této akci již 
tradičně proběhne charitativní dražba dřevěných soch pro dobročinné účely. Dražit na letošním ročníku 
budeme i velký originál obrazu od malíře pana Jana Čiháka, na kterém je ztvárněna levandule. V průběhu dne 
může návštěvník ochutnat sladkou dobrotu a výtěžek ze soutěže o tu nejchutnější „buchtu“ také poputuje na 
dobročinné účely. Na Dnech dřeva bude k vidění práce šindeláře, uměleckého řezbáře, truhláře a dalších, před 
očima návštěvníků budou vznikat různá umělecká díla ze dřeva a to nejen motorovými pilami, ale ručně 
dlátem, soustruhem apod.. K vidění bude po obědě pohádka s názvem Do hajan, se kterou přijede Divadlo 
Applause. Od 16.00 bude znít Betlémem koncert skupiny Walda Band a Malevil Band, zazní písně 
z repertoáru Waldemara Matušky. I letos se naší akce zúčastní Lesy ČR, s.p., které dorazí se vzdělávacím 
programem, malou dílničkou pro děti a několika zábavnými doprovodnými soutěžemi. Největším 
levandulovým lákadlem bude jistě stánek Levandulového statku z Bezděkova, který dorazí s výrobky 
z levandule, bude nabízet také různé dobroty a nápoje vyrobené z této bylinky a zájemci budou moci zakoupit 
s láskou vypěstované sazenice levandule české odrůdy. Celý den bude v prostorách Betléma spousty atrakcí 
spojených se dřeven, nebude chybět např. dřevěná střelnice pro naše nejmenší návštěvníky. Během soboty 
můžete na Betlémě potkat i jiné umělce, kteří jistě pobaví nejednoho příchozího. 
 
Nelze zde vyjmenovat všechny body programu a i některé věci zůstávají do poslední chvíle překvapením. 
Věříme, že Dny dřeva v Hlinsku budou pro každého příjemným zpestřením letních dnů. Dny dřeva provoněné 
levandulí jsou součástí celoletního programu nazvaného Duhové léto. 
Vstupné na Dny dřeva bude ZDARMA. 
Na akci budou pořizovány fotografie, video a audio záznamy. 
 
Petra Plisková, TIC Hlinsko 
Aktuální informace ke Dni dřeva a medu poskytne: 
Turistické informační centrum Hlinsko, tel.: 731 697 418,  ic@hlinsko.cz, www.hlinsko.cz 
MKK Hlinečan, tel.: 469 311 101, linhartova@hlinsko.cz, saifr@hlinsko.cz 


