
 

  
Srdečně vás zveme ve dnech 10. až 12. září 2021 k návštěvě Přibyslavských slavností 

a 30. 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 včetně jejich 

prezentace. Kromě odborné soutěže probíhá také divácká soutěž Přibyslavský krajáč o nejlepší 
expozici mléčných výrobků. V rámci Dnů evropského dědictví bude možné navštívit památky: 

kostel Narození sv. Jana Křtitele, středověkou štolu pod farou, městské muzeum a gotickou věž. 
Na náměstí bude připraven doprovodný program pro děti a proběhne ochutnávka oceněných 

výrobků značkou Regionální potravina Kraje Vysočina.  
Program Mlékárenského dne se připravuje v tradičním rozsahu. V případě vyhlášení 

hygienických opatření bude výstava uzpůsobena dle aktuální situace.  
 

PROGRAM 
 
Středa 8. 9.  
 
* Přibyslavský zámek 
10:00 hod. – Tisková konference u příležitosti 30. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi  
                   – Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší sýrové etikety Klubem sběratelů kuriozit 
 
* Základní škola Přibyslav 
  9:30 hod. – Výstava k 30. výročí Mlékárenského dne v Přibyslavi 
                   – Vyhlášení výtvarné a literární soutěže k 30. výročí Mlékárenského dne v Přibyslavi 
                   – Výstava Mléko – soutěžní práce 
              
Pátek 10. 9.  
 
* Kulturní dům 
18:30 hod. – Představení návrhu betlému pro město Přibyslav a veřejná sbírka 
19:30 hod. – Film Šarlatán 
 
Sobota 11. 9. 
  
* Bechyňovo náměstí, radniční sklepení, farní stodola 
  8:00 hod. – Zahájení prodeje mlékárenských výrobků na náměstí, ochutnávka výrobků oceněných   
                      značkou Regionální potravina Kraje Vysočina 
  8:45 hod. – Zahájení 30. 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 (Český rozhlas Vysočina)  
  9:00 hod. – Hudební produkce – Michal Tučný Revival Band 
10:15 hod. – ČRo Vysočina, Soutěž v pití mléka 
10:45 hod. – Hudební produkce – METEOR ”Z PRAHY” 
13:00 hod. – Hudební produkce – Terasa (přibyslavská country kapela) 
14:00 hod. – Vyhlášení divácké soutěže Přibyslavský krajáč a losování o mléčné ceny 
 
* Základní škola 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)  

                             – Jak šel čas na školní zahradě – výstava fotografií k 15. výročí nové školní zahrady 
10:00 – 14:00 hod. – Školní kavárna 

 
 

 
 



 
 
* Kulturní zařízení města Přibyslav (Kurfürstův dům) 
  9:00 – 14:00 hod. – Městské muzeum a turistické informační centrum – prohlídky v rámci Dnů   

                              evropského dědictví (EHD) 
  9:00 – 14:00 hod. – Výstava obrazů a skla – Aleš a David Valnerovi 

 
* ACO Industries k.s. (Havlíčkova ulice) 
  9:00 – 14:00 hod. – Otevření výroby pro veřejnost (Nerez a Servis). Laserové řezání materiálu,    
                                   ohýbání, robotické svařování, stáčení trubek. U vstupu do haly budete poučeni  
                                   o použití respirátorů ve vnitřních prostorách a bezpečnosti pohybu ve výrobě 
* Bechyňovo náměstí  
    9:00 – 12:00 hod. – ACO stánek na náměstí, cesta vody – naučná interaktivní stezka pro děti 
* Janáček galerie  
  9:00 – 15:00 hod. – Výstava účastníků Malířského plenéru Přibyslav 2021 
 
* Hasičské cvičiště SDH 
14:00 hod. – Odpoledne s hasiči – ukázky techniky, zábavné hry pro děti 
20:00 hod. – Taneční zábava na parketě v areálu cvičiště SDH, hudba AIRBACK 
 
* Letiště aeroklubu 
  9:00 – 18:00 hod. – Rekreační lety 
 
* Bechyňovo náměstí 
21:00 hod. – Slavnostní ohňostroj 
 
Neděle 12. 9. 
 
* Bechyňovo náměstí 
  9:30 hod. – Bohoslužba na náměstí 
 
* Základní škola Přibyslav (vchod z ulice Česká) 
  9:00 – 12:00 hod. – Prohlídka školy 
 
* Letiště aeroklubu  
10:30 – 18:00 hod. – Rekreační lety 

 
 
 

    VYSTAVOVATELÉ:  
 

 •  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 
 •  Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory  
 •  Dvorský statek s.r.o., Olešenka 
 •  Farma Bezděkov 
 •  FARMA RODINY NĚMCOVY s.r.o., Netín 
 •  Choceňská mlékárna s.r.o.  
 •  MADETA a. s., České Budějovice 
 •  Mlékárna Hlinsko, a.s.  
 •  Mlékárna Olešnice a.s. 
 •  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. 
 •  Sýrárna Bratří Brunnerů s.r.o., Jarošov nad Nežárkou 
 •  Sýrárna Danka, Červená Lhota 
•  Tavírna sýrů Salix s.r.o., Bečváry 

 
     MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:  
 

• Český rozhlas Vysočina 
• Potravinářská revue  
•   TV Přibyslav 
 

     PARTNEŘI VÝSTAVY: 
 

• ACO Industries k.s. 
• Amylon, a.s. 
• Kraj Vysočina 
• Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. 
• VŠCHT Praha 
 
     SPOLUPOŘADATELÉ: 
  
• Aeroklub Přibyslav 
• Agrární komora České republiky 
• AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
• Českomoravský svaz mlékárenský 
• Český červený kříž, místní skupina Přibyslav  
• Janáček galerie 
• Junák – český skaut, středisko Goliath, z. s. 

Přibyslav  
• Klub sběratelů kuriozit 
• Kulturní zařízení města Přibyslav 
• Římskokatolická farnost Přibyslav  
• Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav  
•    SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z.s. 
•    Základní škola Přibyslav 

 
HLAVNÍ POŘADATEL: 
  

• Město Přibyslav              
 

 

* Štola pod farou 
  9:00 – 14:00 hod. – Prohlídky v rámci EHD 
 
* Gotická věž a Kostel Narození sv. Jana Křtitele 
  9:00 – 14:00 hod. – Prohlídky v rámci EHD 
 


