
  
 

Srdečně vás zveme  
ve dnech 2. až 9. září 2018 k návštěvě  

Přibyslavských slavností  
a 27. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi,  

který je v rámci České republiky ojedinělou výstavou 
svého druhu. Součástí této výstavy, která je připravena 

v atraktivním prostředí radničních sklepů a farní stodoly, 
je vyhodnocení a vyhlášení nejlepších mléčných výrobků 

včetně jejich ochutnávky. Kromě odborné soutěže probíhá 
také divácká soutěž Přibyslavský krajáč o nejlepší 

expozici mléčných výrobků.  
V rámci Dne evropského dědictví bude možné navštívit 
památky: kostel Narození sv. Jana Křtitele, středověkou 

štolu pod farou, městské muzeum, hasičské muzeum         
a gotickou věž. Na náměstí bude připraven doprovodný 

program pro děti. 
 
 
 
 
 
  

Na náměstí bude připraven doprovodný  
program pro děti.  

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 



 

PROGRAM PŘIBYSLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ 
 
Neděle 2. 9.  
 

* Kolbiště pod zámkem 
   9:30 hod. – Skokové závody, pořádá Stáj Frederika 
 
Středa 5. 9.  
 

* Bechyňovo náměstí, radnice 
  10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 27. ročníku 
Mlékárenského dne v Přibyslavi 
 

* Kulturní dům Přibyslav 
  8:00 - 16:00 hod. – Výstava výrobků sklárny Valner Glass s. r. o. 
 
Čtvrtek 6. 9.  
 

* Kulturní dům Přibyslav 
  8:00 - 16:00 hod. – Výstava výrobků sklárny Valner Glass s. r. o. 
                                             
Pátek 7. 9. 
 

* ZŠ Přibyslav 
  17:00 hod. – Křest nové publikace ze školního dění 
 

* Kulturní dům Přibyslav 
  8:00 – 20:00 hod. – Výstava výrobků sklárny Valner Glass s. r. o. 
  19:00 hod. – Koncert u příležitosti Přibyslavských slavností.                   
                        Účinkují: Hana Loubková, Šárka Baštová, Michaela  
                        a Ondřej Štefáčkovi, Josef Bednář, Jakub Šnýdl, 
                        Klára Černá, Barbora Mičková a pěvecký soubor  
                        Prímadonky 
 
Sobota 8. 9. 
 

* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola 
 

  8:00 – 14:00 hod. – Prodej mlékárenských výrobků na náměstí 
  8:45 hod.  – Zahájení 27. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava mlékárenských výrobků v radničním     
                       sklepení a farní stodole 
  9:00 hod.  – Hudební produkce – Humpolecký Dixieland 
 10:30 hod. – Soutěž v pití mléka 



   
  11:00 hod. – Hudební produkce – Horizont           
   
  13:00 hod. – Himbeere Brombeere 
  14:00 hod. – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a   
                        losování o mléčné ceny 
 

* ZŠ Přibyslav 
  10:00 – 16:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav, výstava    
                                     fotografií ze školních akcí  
  15:00 hod. – 11. ročník Mistrovství Přibyslavi v SUDOKU  
 

* Štola pod farou 
  9:00 – 16:00 hod. – Prohlídky štoly  
 

*Gotická věž, kostel Narození sv. Jana Křtitele, městské muzeum 
  9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví  
 

* Hasičské cvičiště – SDH 
  14:00 hod. – Pohárová soutěž SDH "O pohár města Přibyslavi"    
                        XXI. ročník 
  20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH,  
                        Hudba Marathon. 
 

* Kulturní dům 
  8:00 - 18:00 hod. – Výstava výrobků sklárny Valner Glass s. r. o. 
  17:00 hod. – Králíček Petr, film pro děti 
 

* Bechyňovo náměstí 
  21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 

* Letiště aeroklubu 
  9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 

*ACO Industries k.s.  
  9:00 – 12:00 hod. – Den otevřených dveří 
 
Neděle 9. 9. 
 

* Bechyňovo náměstí 
  9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 

* Letiště aeroklubu 
  10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 

* Fotbalové hřiště v areálu TJ Sokol Přibyslav 
  16:30 – Fotbalové utkání 
 



    
          VYSTAVOVATELÉ NA MLÉKÁRENSKÉM DNI V PŘIBYSLAVI: 

 
� A. W. spol. s. r. o., Loštice 
� AGRO-LA, spol. s r. o., Jindřichův Hradec 
�      BEL Sýry Česko a. s., Želetava  
�       BIOFARMA  DoRa s. r. o., Ratibořice 
� Bohemilk, a. s., Opočno 
� Dvorský statek Olešenka 
� Farma Bezděkov 
� Choceňská mlékárna s. r. o. 
� Jaroměřická mlékárna, a. s. 
� LACRUM Velké Meziříčí s. r. o.  
� LUKA, a. s., Vysoké Studnice 
� Mlékárna Letovice 
� Mlékárna Olešnice, RMD 
� Mlékárna Polná spol. s r. o. 
� Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. 
� Moravia Lacto a. s., Jihlava 
� Polabské mlékárny, a. s. Poděbrady 
� Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.  
� Statek Horní Dvorce s. r. o. 
� Sýry Fukovi, Markvarec  
� Tavírna sýrů Salix s. r. o., Bečváry 
 

 
PARTNEŘI VÝSTAVY: 
 

� Kraj Vysočina 
� Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s. 
� VŠCHT PRAHA 
 
 
SPOLUPOŘADATELÉ: 
 

� ACO Industries k.s. 
� Aeroklub Přibyslav 
� Amylon, a. s. 
� AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 
� Český červený kříž, místní skupina Přibyslav 
� Junák – český skaut, středisko Goliath Přibyslav 
� Kulturní zařízení města Přibyslav 
� MAS Českomoravské pomezí o. p. s. 
� Římskokatolická farnost Přibyslav 
� SDH Přibyslav  
� Stáj Frederika Přibyslav 
� Základní škola Přibyslav 
 
HLAVNÍ POŘADATEL:  
 

� Město Přibyslav 
 
      Mediální partneři: 

 

� Český rozhlas Region  87.9 FM 
� Potravinářská revue 
� TV Přibyslav 
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