
 

  

 

 

 

                                           P R O G R A M  

PÁTEK 14. října 2022   

Kulturní dům 19:00 hod. Slavnostní předávání Ceny města Přibyslav 
 

SOBOTA 15. října 2022   Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 

Bechyňovo náměstí 9:00 hod. Slavnostní zahájení výstavy 
Vyhlášení výsledků soutěže nejlépe hodnocených odrůd brambor  
Vyhlášení výsledků soutěže „Slza medu“ o nejkvalitnější med 

9:00 –12:00 hod. Prodej okrasných dřevin, brambor, kmínu, máku, medu, perníčků, 
výrobků společnosti Amylon 
Vystoupení dechové hudby z Nového Veselí 

11:30 hod. Vyhlášení divácké soutěže o nejkrásnější jablko – cena starosty  
Vyhlášení soutěže dětských výtvarných prací – cena místostarosty 

Radniční sklepení 9:00 -17:00 hod. Tradiční výstava ve sklepení  

Hospoda U Henzlů v Dobré  16:00 hod. Přednáška Českého svazu včelařů Přibyslav pro včelaře i veřejnost 
„Péče o včely a jejich léčba“, přednáší ing. Tomáš Jaša. 

 

NEDĚLE 16. října 2022  Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 

Radniční sklepení 9:00 – 17:00 hod. 2. den výstavy pro veřejnost 
 

PONDĚLÍ 17. října 2022  Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska 

Radniční sklepení 8:00 – 12:00 hod. 3. den výstavy pro MŠ a ZŠ 

 

 

Město Přibyslav vás zve na 24. ročník Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska, kterou pořádá  
ve dnech 14. až 17. října 2022. Výstava je přehlídkou ovoce, zeleniny, medu a brambor vypěstovaných  

v přírodních podmínkách našeho regionu.  
Vystavovatelé z řad zahrádkářů prezentují ovoce a zeleninu ze své úrody.  

Pěstování brambor má na Přibyslavsku dlouholetou tradici, která je dána vhodnými přírodními podmínkami, 
ale i dobrou péčí o tuto plodinu. 

  Součástí je i prezentace místních spolků včelařů, rybářů, chovatelů drobného zvířectva, myslivců a dalších. 
V předvečer výstavy se v kulturním domě uskuteční slavnostní předání Ceny města Přibyslav. 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ A VYSTAVOVATELÉ 
 

Český zahrádkářský svaz ZO Přibyslav společně s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Havlíčkův Brod 
Pěstitelé brambor na Přibyslavsku 

Český svaz včelařů Přibyslav  
Český rybářský svaz Přibyslav  

 Český svaz chovatelů Přibyslav 
Český myslivecký svaz Dobrá 

Kulturní zařízení města Přibyslav 
MŠ Přibyslav, MŠ Žižkovo Pole, MŠ Stříbrné Hory, MŠ Nové Dvory 

Základní škola Přibyslav 
MĚSTO PŘIBYSLAV 

 


