
 

   

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci  

s městem Přibyslav, Krajem Vysočina  
a Místní akční skupinou Českomoravské pomezí 

 

Vás srdečně zvou na 
 

XXV. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi 
 

sobota 10. září 2016 
 

Výstava mléčných výrobků spojená s ochutnávkou je tradiční a velmi oblíbenou akcí. Bude umístěna 

v krásných sklepních prostorách radnice, ve farní stodole a ve Starém špitále. Na náměstí bude probíhat 

prodej mléčných výrobků. Mlékárny budou prezentovat celý svůj výrobní sortiment. 

Prodejní výstava se koná při příležitosti Přibyslavských slavností a Dne evropského dědictví. V rámci 

bohatého kulturního programu bude možno navštívit mimo jiné přibyslavskou věž, kostel  

a středověkou štolu pod farou.  
 

Cílem výstavy je prezentovat mléčné výrobky a mléko jako významnou a tradiční surovinu,  

jejíž produkce je spjata s životem na venkově a s udržením krásné přírody na Vysočině i v naší zemi. 

 

Odborné hodnocení mléčných výrobků přihlášených do soutěže probíhá 7. září 2016 od 10:00 hod. 

Hodnotitelskou komisi tvoří odborníci z VŠCHT Praha a další špičkoví znalci v oboru mlékárenství. Soutěžit 

se bude v následujících 4 kategoriích (v každé kategorii bude vyhodnoceno 1., 2. a 3. místo): 

 Mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky 

 Tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky (včetně tavených sýrů), dezerty 

 Přírodní sýry zrající 

 Kozí a bílé sýry, speciality 
 

Samostatnou soutěží je Přibyslavský krajáč – cena návštěvníků výstavy. 
  

Zveme Vás k návštěvě stánku Celostátní sítě pro venkov  
 

v sobotu 10. září 2016, v čase od 9:00 do 16:00 hod. 
ve farní stodole, Kostelní ulice 267, Přibyslav. 

 

Na stánku budou pro návštěvníky k dispozici informační materiály k Programu rozvoje venkova (PRV), 

budou prezentovány úspěšně realizované projekty PRV, propagační předměty a další informace  

o Celostátní síti pro venkov, MAS Českomoravské pomezí a KS MAS Vysočina. Obsluha stánku k dané 

problematice poskytne podrobnější informace, bude možno diskutovat a vyměňovat si zkušenosti 

s partnery Sítě a MAS v rámci projektů spolupráce. Při diskusi bude nabídnuto občerstvení z místních 

regionálních produktů. 
 

Na stánku bude možno získat i tiskovinu o zpracování mléka – význam mléka ve výživě člověka  

a jednoduchý návod na zpracování mléka v domácnosti. Součástí stánku bude názorná ukázka stloukání 

másla; ochutnávka másla, sýry, jogurty, apod. Návštěvníkům bude dána možnost,  

aby si zpracování másla vyzkoušeli sami a ochutnali regionální produkci. 
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