
  
 

Srdečně vás zveme  
ve dnech 9. až 13. září 2020 k návštěvě  

Přibyslavských slavností  
a 29. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi,  

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

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

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. Průběh Mlékárenského dne bude 
připraven tak jako v předchozích ročnících.  

Upozorňujeme, že v případě vyhlášení ochranných 
opatření, bude výstava uzpůsobena dle aktuální situace. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. 



 
PROGRAM 
 
 
Středa 9. 9.  
 

* Bechyňovo náměstí, radnice 
  10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 29. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi  
 
              
 
Čtvrtek 10. 9. 
 

* Kulturní dům Přibyslav 
 9:30 hod. – Slavností pasování prvňáčků na čtenáře 
              
 
Pátek 11. 9. 
 

* Kulturní dům Přibyslav 
  18:00 hod. – Zahájení výstavy – 30 let Přibyslavského občasníku  
 
 19:00 hod. – Koncert 
 Účinkují Prímadonky pod vedením Ondřeje Štefáčka, Hana Loubková, Šárka Baštová 
                            
 
Sobota 12. 9. 
 

* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola 
  8:00 – 14:00 hod. – Prodej mlékárenských výrobků na náměstí 
  8:45 hod.      – Zahájení 29. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi a vyhlášení cen pro nejlepší mlékárny 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava mlékárenských výrobků v radničním sklepení a farní stodole  
                                   Dopolední program moderuje Dáša Kubíková (ČRo)  
  9:00 hod. – Hudební produkce – Jarda Hypochondr 
10:15 hod. – ČRo Vysočina, Soutěž v pití mléka 
10:45 hod. – Hudební produkce – METEOR ”Z PRAHY” 
13:00 hod. – Hudební produkce – Funny Beans (česko – slovenská kapela) 
14:00 hod. – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny 
 
* ZŠ Přibyslav (Vchod z ulice Česká) 
 9:00 – 14:00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ Přibyslav (prohlídka školy, výukové workshopy, promítání fotografií  
                                  ze školních akcí, výstava školních kronik, výstava výtvarných prací žáků)  
10:00 – 14:00 hod. – Obchůdek kroužku Otakárek  
14:00 hod. – 13. ročník Mistrovství školy v Sudoku  
 
* Štola pod farou 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky štoly  
 
* Gotická věž, Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Městské muzeum Přibyslav 
9:00 – 12:00 hod. – Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví  
 
* Hasičské cvičiště – SDH 
14:00 hod. –  Odpoledne s hasiči 
20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, Hudba Marathon. 
 
* Kulturní dům 
17:00 hod. – „Lassie se vrací“ (2020, Německo), rodinný film 
 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 
* Letiště aeroklubu 
9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
 
 
Neděle 13. 9. 
 

* Bechyňovo náměstí 
9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 
* ZŠ Přibyslav (Vchod z ulice Česká) 
 9:00 – 12:00 hod. – Prohlídka školy 
 
 
* Letiště aeroklubu 
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 


