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Turistické informační centrum Hlinsko

Betlém 561, 539 01  Hlinsko
Tel.: 469 312 349, email: ic@hlinsko.cz, www.hlinsko.cz
Otevírací doba: polovina září – polovina června: Po – Pá 8:00 – 16:30
Polovina června – polovina září: Po – Pá 8.00 – 17:00, So 9:00 – 16:00,
Ne 9:00 – 15:00. Aktuální otevírací dobu naleznete na www.hlinsko.cz.
Informace o ubytování, stravování, kulturních a sportovních akcích
ve městě a okolí, vstupenky, knížky, dvd, mapy, upomínkové předměty,
databanka podnikatelů a služeb, kopírovací služby, volný internet.
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Historie – Památky
Hlinsko

Hlinsko (dříve Hlinsko v Čechách) vzniklo pod Hradišti, při
staré českomoravské obchodní cestě. Název města je odvozen
od pověsti, podle níž   založili město hrnčíři. V okolí se nacházela bohatá na ložiska znamenitého jílu. Hlinsko se připomíná
již roku 1073 za vlády krále Vratislava. První doložená písemná
zpráva pochází z roku 1349. Do 19. století sdílelo město osudy
pánů z Pardubic a Rychmburka, odtud také městský znak –
půlka koně na červeném poli. Hlinsko bylo prohlášeno městem
v roce 1834.
Budovco nábřeží
Zdrojem obživy na Hlinecku bylo ve starých dobách především
zemědělství a souběžně s ním vznikající řemesla, závislá na přírodních poměrech regionu. Postupně
se rozvíjelo hrnčířství, tkalcovství, hutnictví a od 1. poloviny 19. století průmysl textilní, kožešnický a
kamenoprůmysl.
Hlinsko má v současnosti cca 10 tisíc obyvatel. Městem vede železniční tratťPardubice – Havlíčkův Brod,
která je v provozu od roku 1871. Hlinsko a jeho region je rozhraním dvou chráněných krajinných oblastí
Ždďárské vrchy a Železné hory. Zdejší přírodní podmínky přejí především turistice, cyklistice a lyžování.
Město žije bohatým kulturním a sportovním životem.

znak Hlinska

znak Pardubic

Budovco nábřeží
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Historie – Památky
Radnice byla postavena v roce 1598 na mírném návrší (dnes Poděbradově

náměstí). V letech 1788 - 92 byla přebudována v barokním stylu. Do dnešní podoby
byla upravena v roce 1850. V současné době v radnici sídlí Městský úřad Hlinsko
a nachází se zde obřadní síň využívaná k pořádání svateb, vítání občánků, předávání
maturitních vysvědčení a obdobným událostem.

Ježdíkův dům je významnou stavbou v Hlinsku. Vybu-

Radnice
Tvrz

Ježdíkův dům

dován byl v roce 1904 podle projektu významného českého
architekta Ladislava Skřivánka. Sgrafita, která ho zdobí,
jsou dílem ak. malíře Ladislava Nováka a znázorňují výjevy
z české a hlinecké historie.

Tvrz je považována za nejstarší hlineckou stavbu v prostoru, kde začalo vznikat osídlení

4

města (dnešní náměstí). Druhým takovýmto centrem bylo návrší s kostelem na protilehlém
břehu řeky Chrudimky. První písemné zmínky pochází z roku 1413. Od roku 1547 sloužila
nějaký čas jako královská celnice. V roce 1874 zde bylo nalezeno 400 českých grošů z období
Václava III.
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Historie – Památky
Kostel Narození Panny Marie stojící na místě původního gotického kostela (pravděpodobně dříve
románského), ze kterého zůstala zachována pouze část věže, byl v letech 1730 - 45 stavitelem Donátem
Morazzim přebudován do barokní podoby. Největší pýchou kostela je vzácná křtitelnice z roku 1628.

www.farnosthlinsko.cz

Interiér kostela Narození Panny Marie

Husův sbor

Husův sbor Církve československé husitské byl vystavěn
v letech 1925-26 a až o patnáct
let později zde bylo otevřeno
kolumbárium.
Interiér Husova sboru

Husův sbor
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Historie – Památky

Památková rezervace Betlém

Památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko byla vyhlášena v roce 1995. Důvodem bylo
zachování jedinečného urbanistického celku roubených domků drobných řemeslníků ve středu města,
které zde byly postaveny ve druhé polovině 18. století. Žily zde
především rodiny hrnčířů a tkalců, dále truhláři, hračkáři,
sedláři, ševci nebo řezníci.
Od 60. let nastávalo období postupné devastace jednotlivých
objektů, související se změnou životního stylu a stěhováním
obyvatel do modernějších obydlí.
Díky nedávné revitalizaci Betléma čeká na návštěvníky celá řada
novinek. Při procházce Betlémem vás nově provedou informační
panely. Opravy se dočkaly některé historické objekty, např. dům
č.p. 178, ve kterém se budou konat vzdělávací programy pro
školy i širokou veřejnost. V domku č.p. 561 našlo nové sídlo TuriDen dřeva

Betlém Hlinsko
Otevírací doba: leden až březen:

Út – Pá od 8:30 – 16:00, So 9:00 – 12:00,
Ne 13:00 – 16:00
duben – červen, září – prosinec:
denně mimo pondělí 8:30 – 16:00
červenec a srpen:
denně mimo pondělí 9:00 – 17:00
Polední přestávka vždy 12:00 – 12:30

Tel.: 469 311 429

www.vesely-kopec.eu
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Historie – Památky
stické informační centrum Hlinsko s podkrovní expozicí dřevěných hraček z Hlinecka s názvem „Příběh
dřevěné panenky“. Rodiny s dětmi ocení také nedaleké dětské hřiště.
V opravených objektech návštěvníci
naleznou nejen ukázky dílen a bydlení původních obyvatel, ale také
zbrusu novou stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka. Suvenýry si mohou zakoupit
v prodejně upomínkových předmětů
nebo v krámku Bylinka. Posedět mohou v příjemné kavárně, cukrárně nebo
stylové Hospodě U svatého Huberta.
Je tu i prodejna hudebních nástrojů
s funkčním orchestrionem.

Mezi roubenými objekty se v letních měsících konají kulturní
programy, z nichž nejznámější jsou Adámkovy folklorní slavnosti. Pravidelně na nich vystupují české i zahraniční soubory.
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Muzea – Galerie

Městské muzeum

Městské muzeum a galerie

Otevřeno: leden - červen, září - prosinec
Út - Pá: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00,
červenec a srpen Út - Ne: 9:00 - 12:00,
13:00 - 17:00
Adresa: Havlíčkova 614
Tel.: 469 311 267
Email: muzeum@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz
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Městská galerie

v Hlinsku vzniklo roku 1874 jako čtvrté
venkovské muzeum v českých zemích,
ale svým sběrným programem vzniklo
jako první okresní muzeum a patří
k nejstarším v Čechách. Na návrh
starosty okresního zastupitelstva Karla Adámka se začaly shromažovat
sbírky, které se staly základem k založení muzea. Mezi zajímavé expozice
Výtvarné Hlinecko
muzea patří sbírky věnované oděvním
a textilním výrobkům, zaniklých a živých řemesel, jako jsou hrnčířství, výroba
hraček, skla.
Hlinecký rodák a akademický sochař Karel Lidický daroval monumentální
plastiku Mistra Jana Husa, jako základ pro vznik galerie, otevřené roku 1960.
Galerie nabízí návštěvníkům reprezentativní soubor plastik Karla Lidického
a obrazy malířů Hlinecka. Každoročně se zde ve spolupráci s Národní galerií
v Praze pořádá výstava obrazů „Výtvarné Hlinecko“, kde jsou představována díla
předních českých výtvarných umělců.
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Muzea – Galerie

Čertovinský ateliér

Čertovina 493, 539 01 Hlinsko
Tel.: 725 846 245
Email: vjeruska78@yahoo.de
www.certovinskyatelier.cz

Čertovinský ateliér

Ateliér v místní části Čertovina nabízí celodenní programy,
výtvarné kurzy užitné keramiky, mozaiky, točení na kruhu
nebo speciální kurzy s netradiční náplní. Ateliér je možno
si prohlédnout při pravidelných dnech otevřených dveří.

Galerie Aničky Dvořákové

Anna Dvořáková je malířkou, figuralistkou a portrétistkou
na Vysočině, která pochází z Kameniček. Svoji tvorbu
zaměřila na zátiší a portrét. Její obrazy se vyznačují dokonalým naaranžováním, které poté barevně vymodelovala
do kompozičně uzavřeného tvaru.

Galerie
Aničky Dvořákové

Husova 17, 539 01 Hlinsko
Tel.: 604 451 338
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Kultura
Multifunkční centrum Hlinsko (MFC)
V Multifunkčním centru, které bylo otevřeno v roce 2011, se nachází
dva sály – divadelní sál a kinosál s 3D technologií. Prostory jsou
využívány pro pořádání divadel, koncertů, tanečních soutěží, plesů
a dalších kulturních akcí.

Tradiční akce

Multifunkční centrum Hlinsko
Výtvarné Hlinecko (Městské muzeum a galerie, červen – září)
Tradiční výstava obrazů pořádaná ve spolupráci s Národní galerií v Praze se koná již více než 50 let
a představuje díla předních českých výtvarných umělců.
Léto s Rychtářem

Léto s Rychtářem (Areál pivovaru Rychtář, červen – září)
Každoroční hudební festival populárních hudebních skupin je jednou za 2 roky doplněn dnem otevřených
dveří pivovaru.
Den dřeva (Betlém, červenec)
Celodenní akce představuje dřevo ve všech jeho podobách – od jeho zpracování lesní technikou až po
ukázky výroby a prodej konečných výrobků jednotlivých řemeslníků. Součástí je bohatý program na pódiu
a soutěže s tematikou dřeva pro děti i dospělé.
Hlinecký folkový špekáček (Areál DTJ, srpen)
Menší folkový festival, na kterém vystupují nejen známí folkoví umělci, ale i regionální kapely.

Adámkovy folklórní slavnosti

Adámkovy folklórní slavnosti (Betlém, srpen)
Třídenní slavnosti každoročně prezentují dětské i dospělé folklórní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Program bývá doplněn tradičním jarmarkem.
Artsy Fartsy (MFC, Betlém, září)
Několikadenní festival v ulicích Hlinska s podtitulem „creativity festival“ nabízí bohatý divadelní, i hudební
program v českém i anglickém jazyce, workshopy, výtvarné dílny atd.
Hlinecká chryzantéma (MFC, říjen)
Tradiční přehlídku výpěstků z celé Českomoravské vysočiny pořádá Český svaz zahrádkářů Hlinsko.

Artsy Fartsy

10

Hlinecké medové dny (MFC, listopad)
Včelařská výstava představuje život včel a jejich význam pro člověka. Návštěvníci si mohou zakoupit různé
druhy medů, medovin, svíček, perníčků atd.
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Turistické trasy
procházející Hlinskem

Turistika

Vlastivědná stezka krajem Chrudimky – 57 km

Čachnov - the Filipov spring of the Chrudimka - Paseky - Filipov Kameničky - Lány - Hamry - Hlinsko - Vítanov - Stan - Králova Pila Veselý Kopec - Dřevíkov - Svobodné Hamry - Velká Kamenice - Trhová
Kamenice - Zubří - Polom - Horní Bradlo - Paseky - Mladiny - Ústupky
- Oheb - Bojanov - Mezisvětí

Krajem žulových lomů – 18 km

Hlinsko - Vítanov - Králova Pila - Veselý Kopec - Dřevíkov - Svobodné
Hamry - Velká Kamenice - Petrkov - Srní - Hlinsko

Za inspiraci malířů Vysočiny – 17 km
Hlinsko - Rataje - Dědová - Kameničky - Lány - Hamry - Hlinsko

Pietní území Ležáky – Národní kulturní památka

Hamerská přehrada

K památníku v Ležákách – 20 km
Hlinsko - Horní Babákov - Dolní Babákov - Včelákov - Ležáky Miřetice - Bošov - Žumberk -  Zaječice

Cestou K. Havlíčka Borovského k chaloupkám našich předků – 20 km
Hlinsko - Studnice - Chlum - Jasné Pole - Milesimov - Veselý Kopec - Králova Pila - Stan - Vítanov - Betlém - Hlinsko
Loukami a hájky za masopustními maškarami – 17 km
Hlinsko - Hamry - Lány - Lhoty - Vortová - Zalíbené - Studnice - Hlinsko

Rozhledna Vojtěchov
Veselý Kopec

Veselý Kopec

Vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech

11
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Turistika

Naučné oddychové trasy
Ratajské rybníky – 3 km

Poděbradovo náměstí – Dvořákovo nábřeží – podél toku řeky
Chrudimky – Rataje – Ratajské rybníky a zpět

Do Svatojánských Lázní – 3,5 km

Poděbradovo náměstí – Svatojánské Lázně – odbočka Studnice – zpět do Hlinska

Výlet žulovými lomy Srní – 8 km

Poděbradovo náměstí – podél potoka Drachtinka –
směrem k zahrádkářským
koloniím – k Hornímu Babákovu – odbočka Srní – žulové
lomy a zpět

Kaplička ve Svatojánských Lázních
Lom Matula

Výlet do Vítanova – 5 km

Poděbradovo náměstí – Havlíčkova ulice – Vinohradská ulice
– skrz park u Technolenu – cesta podél řeky Chrudimky –
Vítanov a zpět

Geostezka Klíč

Naučná, rekreační, herní geostezka na zahradě Praktické
školy Klíč (Poličská ulice). Na skutečných ukázkách hornin je popsáno geologické složení tohoto regionu.
Hlinecko leží  na území Národního geoparku Železné
hory - www.geoparkzh.cz.

12

Ratajské rybníky

13: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

HLINSKO_A5_

Cyklotrasy procházející Hlinskem

Cykloturistika

Českomoravská trasa je středně náročná, měří celkem 370 km a vede z českopolského hraničního přechodu
Mikulovice do Českých Budějovic. Do Hlinska je značena číslem 18, z Hlinska na Jihlavu pak číslem 16.
Pražská trasa spojuje Prahu a Brno, je středně náročná a měří 250 km. Je to jediná dálková cyklotrasa,
která vede od začátku do konce po trase o jediném čísle, v tomto případě 1.
MAGMA - Jedná se o geologickou cyklistickou stezku. Název stezky je odvozen od pojmenování ,,MAlebný Geologický MAglajz“. Stezka propojuje Hlinsko s Chrudimí po již značených trasách. Na trase se
seznámíte s různorodým geologickým složením tohoto území.
Délka stezky je 56 km a na její trase je celkem 8 informačních
tabulí. Začátek geostezky je v Hlinsku od vlakového nádraží.
4120 Čachnov, ŽST – Karlštejn – Svratka – Hlinsko
27 km - Obtížná trasa prochází kopcovitým terénem severní
části CHKO Žárské vrchy.
4120 Hlinsko – Miřetice – Smrček – Zaječice
18,5 km - Středně obtížná trasa, prochází po hranicích CHKO
Železné hory.

Cyklopůjčovna ČD

Od 1. 4. 2010 fungují půjčovny jízdních kol na vlakových
nádražích v Hlinsku, Chrudimi, Slatiňanech a Žárci u Skutče. Jízdní kolo si lze zapůjčit na uvedených nádražích po telefonické dohodě na tel. 724 832 456. Provoz cyklopůjčoven ČD
je od dubna do října.

Turistická ubytovna Hlinsko

Máchova 860, 539 01 Hlinsko, Tel.: 774 937 540
e-mail: recepce.machova@hlinsko.cz, www.hlinsko.cz

Turistická ubytovna je držitelem certifikátu Cyklisté vítáni.
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Sport

Sportovní areál Olšinky
Městská sportoviště
Tel.: 608 889 739

Krytý plavecký bazén

Krytý plavecký bazén
Otevřeno:
Po: 15:00 – 21:00
Út, St, Pá: 6:30 – 7:30, 15:00 – 21:00
Čt: 6:30 – 7:30, 15:00 – 17:30
So, Ne: 10:00 – 19:00
Adresa: Smetanova 1524
Tel.: 469 311 703, 608 889 739
Email: sportoviste@hlinsko.cz
www.sportoviste.hlinsko.cz
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Areál nabízí antukové kurty na tenis, volejbal i nohejbal,
dvě travnatá fotbalová hřiště a hřiště pro národní házenou s umělým povrchem. Naleznete zde i hernu stolního tenisu a krytý zimní stadion, který je v letním období
využívám k in-line bruslení. Olšinky jsou každoročně
dějištěm cyklokrosových závodů. Využít můžete také
hřiště s umělým povrchem u ZŠ Smetanova a v místní
části Blatno.

Krytý plavecký bazén

Areál plaveckého bazénu poskytuje mnoho
služeb. K dispozici je sauna, whirpool, squash,
solárium a fitness. V bazénu probíhají hodiny
aquaaerobiku, plavání
pro děti a seniory. V letních měsících můžete
strávit slunečné počasí
na venkovní pláži a
občerstvit se v baru
s výhledem přímo na
plavecký bazén.
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Sport
Běžecké lyžování

Výchozím bodem pro všechny běžecké trasy na Hlinecku je
areál Klubu klasického lyžování (KKL) na Ratajích. Pořádá
se zde celá řada sportovních akcí, např. Memoriál Tondy
Kavalíra a Franty Hladíka, Českomoravský pohár v běhu na
lyžích, Hlinecká 30 SKI a další. Lyžařský areál je přirozeným
výchozím bodem k výletům do oblastí Ždďárských vrchů a
Železných hor. Za příznivého počasí je upravováno až 40 km
běžeckých tras. Využít lze také možnosti večerního lyžování.

Ski areál

Lyžařské svahy jsou uměle zasněžovány, probíhá zde výuka sjezdového lyžování a snowboardingu.
Ski areál nabízí také večerní
lyžování, možnost zapůjčení kompletního vybavení, stravovací a
ubytovací služby a parkoviště
zdarma.
www.hlinsko.cz sekce Návštěvník/
Zimní servis: zimní mapa Hlinecka,
pravidelně aktualizované informace
o běžeckých trasách a ski areálech

modrá - 300 m převýšení 40 m
červená - 500 m, převýšení 92 m
černá - 250 m, převýšení 50 m
zelená – dětský svah, lanový vlek
zdarma, délka 80 m
2 vleky POMA, 1 dvoukotva
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Tradice

Masopust

V několika vesnicích na Hlinecku se dodnes konají
masopustní obchůzky v tradičním duchu. Po několik
desítek generací obyvatelé udržují prastarý obyčej,
při němž ožívají tradiční masky a rituály. Pro svoji
jedinečnost byly Vesnické masopustní obchůzky
a masky na Hlinecku v roce 2010 zapsány na
Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního
dědictví lidstva (UNESCO). Obchůzek se můžete
zúčastnit v obcích: Studnice, Vortová, Hamry,
Vysočina – Veselý Kopec a Hlinsko – Blatno.

Expozice masopustních
masek a obchůzek z Hlinecka

Stálá expozice masopustu byla otevřena v roce 2012
v hlineckém Betlémě. Můžete si zde prohlédnout fotografie, kresby a originály některých typických masek
z hlineckých masopustních obchůzek. Součástí expozice je výtvarná herna určená dětem.
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Dřevěné hračky – tradiční lidový výrobek
Výrobcem dřevěných hraček a folklorních upomínkových
předmětů je pan Zdeněk Bukáček, který dostal ocenění ministra kultury Nositel tradice lidových řemesel. S jeho výrobky
se můžete setkat v Městském muzeu v Hlinsku, ve skanzenu
na Veselém Kopci a na Betlémě, a nebo můžete navštívit jeho
dílnu v Krouně.
Krámek na Betlémě – Bylinka
Příčná 350, 539 01 Hlinsko
Otevřeno:
Po - Pá: 9:00 - 16:00, So: 9:00 - 12:00

www.bylinka-hlinsko.cz

V malé vsi v srdci
Českomoravské vrchoviny vyrábí od roku
1992 pan Karel Makovský dřevěné hračky a drobné dekorativní předměty. Navázal tak na dlouholetou tradici výroby
těchto hraček v okolí Hlinska, Krouny a hlavně Dědové, kde
jeho firma sídlí.

Zdeněk Bukáček

Mládežnická 337, 539 43 Krouna
Tel.: 723 240 852
Email: zdenek.bukacek@seznam.cz

www.hrackybukacek.cz

Příběh
dřevěné panenky

Tato stálá expozice dřevěných
hraček pana Bukáčka a pana
Makovského se nachází v podkroví Turistického informačního
centra Hlinsko. Vyzkoušíte si zde,
zda rozpoznáte dřevěnou figurku jenom hmatem, s dřevěnými hračkami si můžete zahrát divadlo, složit
dřevěné puzzle, vytvořit si dřevěné autíčko podle vlastní fantazie a poté se na něm projet a mnoho dalšího.
Dřevěné hračky je možno zakoupit v prodejnách na Betlémě.

Karel Makovský

Dědová 77, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 341 176, 724 870 196
Email: makovsky@makovsky.cz

www.makovsky.cz
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logo Pantone
zelená Pantone 349
zlatá Pantone 872
červená Pantone 485

Kožešnická, a. s. – tradiční výrobce kožešinové konfekce a polokonfekce,
doplňků a čalouněného nábytku. Celý výrobní program je možné shlédnout
v podnikové prodejně na adrese Adámkova 653, Hlinsko. Prodej je doplněn o kožené zboží, značkové spodní
prádlo, noční košile, klobouky a kabelky. Kožešinové výrobky to není jenom společnost Kožešnická, a. s.
V Hlinsku vyrábí různé výrobky z kožešin také několik drobných podnikatelů.
logo CMYK

zelená 100/0/91/42
zlatá 0/16/77/0

zlatá 0/95/100/0

Vznik společnosti, který vyrábí elektrospotřebiče pro domácnost,
je datován do roku 1943, v padesátých letech byla společnost
znárodněna a stala se součástí koncernu Elektro-Praga, od šedesátých let vystupuje společnost pod současným názvem ETA. V Hlinsku byla
ukončena výroba v roce 2012.

Prodejna Kožešnická, a. s.
Adámkova třída 653, Hlinsko
Tel.: 469 326 958
Otevřeno: Po - Pá: 8:30 - 17:00,
So: 8:30 - 11:00
www.kozesnicka.cz
Prodejna ETA, a. s.
Poděbradovo nám. 283, Hlinsko
Tel.: 469 311 322
Otevřeno: Po - Pá: 8:00 - 17:00,
So: 8:00 - 11:00
www.eta.cz
Prodejna pivovaru Rychtář
Resslova 260, Hlinsko
Tel.: 469 311 471
Otevřeno: Út - Pá: 8:00 - 16:30,
So: 8:00 - 12:00
www.rychtar.cz
Včelaři Hlinsko
Tel.: 469 312 327, 724 037 177
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Mlékárna byla uvedena do provozu společností Nestlé roku 1943. Jako první byla zahájena výroba sušeného mléka, mléka pro děti, sušeného podmáslí a zahuštěného mléka.
V roce 1949 byla mlékárna převedena do vlastnictví státu a v roce
1993 zakoupena soukromou společností Mlékárna Hlinsko, s. r. o. Výroba sušených
a zahuštěných mlék zůstala i nadále hlavním výrobním programem. Výrobní sortiment
byl v roce 1994 rozšířen o trvanlivá mléka. Výrobky jsou dodávány na trh pod tradiční
značkou Tatra již od roku 1958.
Pivovar Rychtář vznikl v roce 1913. V současné době vyrábí pět
druhů sudového piva Rychtář (Rychtář Klasik, Standard, Premium,
Natur a Speciál 15%) a čtyři druhy piva lahvového (Rychtář Klasik, Standard, Premium
a Speciál 15%) v té nejvyšší kvalitě. Pivovar používá při výrobě klasickou českou technologii, která dodává pivu skvělou chu se zachováním všech jeho přirozených vlastností. Skupiny návštěvníků mohou využít exkurze v pivovaru po předchozí domluvě.

Med z Hlinecka je název regionálního produktu, na jehož vzniku se podílelo
město Hlinsko ve spolupráci s hlineckými včelaři. Jedná se o produkt, u kterého
je kladen důraz zvláště na původ a kvalitu medu. Označení Med z Hlinecka je
záruka kvality a původu!
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INFOSERVIS

Stravování + ubytování

Hotel Styl – Na Stráni 155, 539 01 Hlinsko, tel.: 739 504 024, e-mail: info@skirestaurant.cz, www.hotelstyl.cz
Hospoda U sv. Huberta – Betlém 157, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 311 770, e-mail: hubert@unet.cz, www.huberthlinsko.cz
Hotel a restaurant Čertovina – Medkovy Kopce 17, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 313 168, 603 349 646,
e-mail: certovina@email.cz, www.certovina.cz
Penzion Zlatá studna – Poličská 946, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 314 638, e-mail: objednavky@zlata-studna.cz, www.zlata-studna.cz

Stravování

Bowling bar Blatno – Blatno 18, 539 01 Hlinsko, tel.: 777 777 356, e-mail: bowlinghlinsko@seznam.cz,
www.bowlinghlinsko.cz
Restaurace Grill – Pizza – Wilsonova 230, 539 01 Hlinsko, tel.: 773 314 560
Restaurace Rychtář – Poděbradovo náměstí 301, 539 01 Hlinsko, tel.: 736 760 738
Ski restaurant – Skiareál Hlinsko, 539 01 Hlinsko, tel.: 739 504 024, e-mail: info@skirestaurant.cz,
www.skirestaurant.cz
U Hlineckého koníčka – Resslova 258, 539 01 Hlinsko, tel.: 728 756 553, e-mail: uhlineckehokonicka@seznam.cz
Vegetariánská jídelna Mandala – Wilsonova 226, 539 01 Hlinsko, tel.: 606 434 207, www.jidelnamandala.cz

Ski restaurant

Ubytování

Chalupa Betlém – Betlém, 539 01 Hlinsko, tel.: 774 701 000, e-mail: info@chalupabetlem.cz, www.chalupabetlem.cz
Penzion Betlém – Veleslavínova 1612, 539 01 Hlinsko, tel.: 775 131 888, e-mail: penzion.betlem.hlinsko@seznam.cz,
www.penzionbetlem.cz
Penzion U Tvrze – U Tvrze 334, 539 01 Hlinsko, tel.: 604 309 333
Turistická ubytovna – Máchova 860, 539 01 Hlinsko, tel.: 774 937 540, e-mail: recepce.machova@hlinsko.cz, www.hlinsko.cz
Stylová roubenka – Krátká 450, 539 01 Hlinsko, tel.: 777 315 045, www.stylovaroubenka.cz
Ubytování v chaloupce na Betlémě – Veleslavínova 176, 539 01 Hlinsko, tel.: 608 556 002, 608 023 813,
e-mail: hlinsko-ubytovani@seznam.cz, www.hlinsko-ubytovani.cz

Restaurace Rychtář

Cukrárny, kavárny, čajovna

Cukrárna Na kamenném schodě – Veleslavínova 1641, 539 01 Hlinsko, tel.: 739 359 092
Café Mandala – Budovcovo nábřeží 63, 539 01 Hlinsko, tel.: 776 516 536, 606 603 193, e-mail: kontakt@cafemandala.cz,
www.cafemandala.cz
Domací cukrárna Ludmilka – Wilsonova 226, 539 01 Hlinsko, tel.: 604 109 298
Bistro Gusto – Komenského 187, 539 01 Hlinsko, tel.: 775 100 246

Cukrárna Na kamenném schodě
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Penzion U Tvrze

Café Mandala

Hospoda U sv. Huberta

Penzion Betlém
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Turistické cíle
v Hlinsku
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7 - Multifunkční centrum Hlinsko

10 - Sportovní areál Olšinky
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9 - Turistická ubytovna
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