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Rokycany
Velikonoce v Muzeu dr. Bo-
huslava Horáka
O Bílé sobotě 19. dubna 
prezentace tradičních ře-
mesel a zdobení kraslic i 
perníčků, pletení košíků a 
pomlázek, paličkování kra-
jek. Lidová muzika Sluníčko 
i sbor duchovní hudby Vox 
Imperfecta. 
Otevřeno: 9–15:30 hod.
Vstupné: 20/10 Kč 
Tel.: 371 722 160

Hrad Kašperk
Kromě pravidelných prohlí-
dek hradu nyní v sobotu a 
neděli 19–20. 4. Velikonoč-
ní šaškování s pomlázkou 
a se šašky Jürgenem von 
Spiegel Niegel a Francoi-
sem Kujounem, velká zába-
va Vy a velikonoční zvyky.
Umělecký kovář Franti-
šek Zeithammel předvede 
na hradním nádvoří svo-
ji práci. 
Rezervace: 376 582 324
Otevřeno: 10:00–16:30 hod.
Vstupné: 75/55/20 Kč 
(děti)
info@kasperk.cz

Plzeň – zoo
Statek Lüftnerka
Tradiční oslava Velikonoc 
s ukázkami řemesel, ple-
tením pomlázek, otlouká-
ním píšťaliček, zpěvy a tan-
ci a jak to bylo, když zvony 
odletěly do Říma. Celoden-
ní zábavný program pro 
všechny návštěvníky zoo.
Vstupné: do zoo – rodinné 
vstupné (2+2) 450 Kč,
140 Kč dospělí, 100 Kč děti, 
důchodci a studenti
Tel.: 378 038 301
zoo@plzen.eu

Plzeň
Pivovarské muzeum
Každý návštěvník běžné 
prohlídky muzea dostane 
hrací kartu a při prohlídce 
expozice bude plnit zábav-
né úkoly s velikonoční te-
matikou. 
Děti dostanou sladkosti, ti 
nad 18 let ochutnají pivo. 
19.–20. 4. od 10:00 do 
18:00 hod.
Vstupné: do muzea 70/50 Kč
Tel.: 377 062 888
exkurze@prazdrojvisit.cz

Kladruby
Velikonoční jarmark 20. 4.
na nádvoří kláštera, folklor-
ní zvyky a tradice, tradič-
ní řemesla, velikonoční dár-
ky a dekorace, občerstvení. 
Vše za doprovodu dudácké 
muziky. Od 13:00 hod. jar-
mark, od 15:00 hod. v kos-
tele Nanebevzetí Panny 
Marie koncert hudby rene-
sance a baroka.  
Pořádá Národní kulturní 
památka Klášter Kladruby, 
Tel.: 374 631 773
kladruby@plzen.np

Nejdek
Muzeum Nejdek ve spolu-
práci s občanským sdru-
žením Dětská radost pořá-
dá prodejní výstavu výrob-
ků s velikonoční tematikou. 
Zhotovily je handicapova-
né děti ve stacionáři Mateří-
douška Chodov.  K vidění a 
ke koupi jsou i výrobky dětí 
ze ZŠ Karlovarská a Karla IV.
Náměstí Karla IV. 238, tel. 
736 650 047
Vstupné: 30/15 Kč (děti), 
do 24. 4.
Otevřeno: středa – neděle 
8:30–16:30 hod.
sekretariat@kvmuz.cz

Karlovy Vary
Jarní slavnosti
Prodejní trhy se konají se 
na třídě T. G. Masaryka 
s tradičním velikonočním 
sortimentem – kraslice, zá-
viny, pomlázky, dekorace, 
šperky ze skla a minerá-
lů. Na pódiu před budovou 
hlavní pošty se každý den 
od 15:00 hod. budou konat 
hudební, taneční a divadel-
ní vystoupení.
Pořádá KV City Centrum 
Tel.: 777 727 871
kvcitycentrum@seznam.cz

Žatec
Na náměstí Svobody de-
sítky stánků dobově ladě-
né, tradice a zvyky a oby-
čeje, lidová řemesla a jejich 
předvádění. 
Bohatý sortiment veliko-
nočních jídel, pečení ma-
zanců a beránků. 
19. 4., 8:30–18:30 hod.

Úštěk
Velký Velikonoční jar-
mark, vystoupení a průvod 
folklorních souborů a diva-
del, malování kraslic, plete-
ní pomlázek, loutková scé-
na se soutěžemi pro děti.
19. dubna v celém centru 
města 9:00–18:00 hod. 
Tel.: 602 194 191 

Jimlín
Zámek Nový hrad
Tradiční zámecké veliko-
noční setkání s jarmarkem 
a staročeskou kapelou. 
K vidění kejklíři i sokolníci, 
ukázky velikonoční zvyků, 
soutěže pro děti.
Vstupné: dobrovolné
20. 4.  10:00–18:00 hod.

Tel.: 415 696 216, 
info@zameknovyhrad.cz

Klášterec nad Ohří
Porcelánové Velikonoce
Hudební divadlo Hned-
le vedle a zámek Klášte-
rec zvou na akci Jaro je 
tu. V jejím rámci vystou-
pí dětské divadlo Rolnička 

Plzeňský kraj Karlovarský kraj

a bude se soutěžit o nej-
hezčí Moranu, kraslici a po-
mlázku. 
24. 4., 13:00–17:30 hod.
Vstupné zdarma  
Tel.: 474 375 436  

Děčín
Na zámku Děčín Pohádko-
vá pomlázka v Růžové za-

hradě. Soutěže, výtvar-
ná dílna, hledání veliko-
nočních vajíček, od 15:00 
hod. loutková pohádka Pla-
váček.
21. 4., 14:00–18:00 hod.
Vstupné 50 Kč, doprovod 
30 Kč. 
Tel.: 412 518 905, 775 862 639

Ústí nad Labem
Zoo pořádá soutěžní ve-
likonoční kvíz o ceny. Tři 
vylosovaní výherci ob-
drží opravdová vejce 
nandu pampového.
21. 4. od 9:00 hod.
Vstupné: 120/60 Kč, ro-
dinné vstupné 310 Kč.
Tel.: 475 503 42. 

schováva-
do tepláků naduca-

né polštářky, rafi nova-
ně jsme je zamaskovaly, 
a když nás hoši šlehali, 
tak jsme naoko bolest-
ně křičely. Teď už ne-

Vycpávala

si zadek

Zpěvačka

Ilona CsákováIlona Csáková

kurze@prazdrojvisit.cz
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v CHKO Žďárské vrchy
Ovčí biofarma

ní ohradě školka – tady jsou 
nejnovější přírůstky s  mat-
kami. 

„Kdybychom je 
nechali v několi-
kasetčlenném stá-
du, mohou se na-

vzájem ztratit a matka už 
jehně nepřijme,“ vysvět-
luje. 

Pravidla chovu
Aby byla jehňata na farmě 
k prodeji celoročně, připou-
ští se na jaře i  na podzim. 
Ovce se podle čísel v uších 
(aby se předešlo příbuzen-
skému křížení) rozdělu-
jí do skupin po 40 kusech 
a  k  nim se na šest neděl 
připustí vhodný beran. 

„Pak pět měsíců če-
káme a  další dva 

jehňata rodíme,“ říká Jana 
Kadeřávková. Chodí k nim 
po dvou hodinách, zda ne-
potřebují pomoci, dezinfek-
cí zastříkávají pupečník. Do 
druhého dne se jehňata zna-
čí, aby bylo jasné, čí mají 
geny.

Pořádek
Mezitím se připouští druhá 

část stáda, spravují se 
ohrady, doseká-

vají nespasená 
místa, stří-

há vlna, 
opravují 
stroje.

Mimochodem, 
nikde se tu nepova-

luje žádné harabur-
dí.  „Když máte kolem 

sebe pořádek, máte i ži-
vot v pořádku,“ vysvětlu-

je paní Jana během chůze  
k výběhu pro koně. „Manžel 
na nich chtěl jezdit, ale tři-
krát z nich spadl tak šikov-

ně, že jsem ho vezla na ka-
pačky. Už je máme jen na 

hlazení a  dívání,“ směje se 
paní domácí.

Letos měla v  plánu po-
stavit seník, ale kvůli ome-
zeným dotacím to nakonec 
budou jen dva domečky na 
hraní pro děti hostů a  také 
pergola. 

Kdy odpočívá? Málo-
kdy. „Když mám vypad-
nout na déle jak dva dny, 
jsem nesvá. Mám pocit, že 
to tady musím řídit a že 
se fl ákám,“ při-
znává.

Text: Bohumil Křeček
Foto: Martin Hurda
„Všichni nám dopo-
ručovali, abychom se 
do farmaření nepouště-

li, ale my jsme se prostě 
zbláznili. Prvních 25 hek-

tarů jsme dostali po revolu-
ci v rámci vracení majetku,“ 
vzpomíná Jana Kadeřávko-
vá (50), která s  manželem 
začínala s 20 ovečkami.

Teď mají 110 hekta-
rů luk a  pastvin, 10 hek-
tarů orné půdy a 500 ovcí 
plemen Merinolandschaf 
a Suffolk, z toho asi 200 ma-
tek a 300 jehňat do jednoho 
roku (prodávají je na chov 
nebo na jatka), a navíc stádo 
plemenných beranů. A  také 
vlastní penzion a  chalupu, 
v  nichž pronajímají zaříze-

né apartmány. Navíc u statku 
v obci Věcov na své náklady 
zbudovali s pomocí místních 
řemeslníků zvoničku a kap-
ličku – než někteří obča-
né seznali, jaký je skuteč-
ný význam stavby, ptali se: 
Proč si stavíte krb tak dale-
ko od domu?

„Naše ekofarma živí tři 
chlapy a já to vedu,“ směje 
se Jana Kadeřávková. Ener-
gie má na rozdávání. „Když 
se pro něco rozhodnu, tak to 
dám,“ přiznává. Ráznosti se  
ale musela naučit. 

Školka s jehňaty
V obrovské stáji její manžel, 
syn a  zaměstnanec 
ořezávají paznehty 
ovcím. Do parády 
si vzali ty s podzim-
ními jehňaty, v jedné 
části je ale ve speciál-

On je vystudovaný chemik, ona po-
rodní bába. Zkušenosti s farmařením? 
Nulové. A přesto se v roce 1991 man-
želé Kadeřávkovi rozhodli, že budou 

na Vysočině ekologicky hospodařit.
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Nejdříve je třeba Nejdříve je třeba 

ovci polapit...ovci polapit...
...položit na 

záda...

Čekání na dotace
„Všude v  Evropě už 
všichni ví, za jakých 
podmínek budou příští 
rok hospodařit, jen naši 
úředníci to ještě zpraco-
vat nestihli,“ říká hořce 
Jana Kadeřávková.
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K jehňatům vstáváme třikrát za noc
Pastevní plochy stáda Pastevní plochy stáda 

pravidelně střídajípravidelně střídají

Tato jehňátka mají jen Tato jehňátka mají jen 

několik týdnů.několik týdnů.
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dává umělou výživu dává umělou výživu 

jehněti starému jehněti starému 

necelých 24 hodin.necelých 24 hodin.

Hospodařit je 

náročné fyzicky 

i psychicky. Ale my 

jsme pracovití. 

Co obnáší chov ovcí?Co obnáší chov ovcí?
Denně dodávat vodu a kontrolovat sůlDenně dodávat vodu a kontrolovat sůl
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a bude se soutěžit o nej-
hezčí Moranu, kraslici a po-
mlázku. 
24. 4., 13:00–17:30 hod.
Vstupné zdarma  
Tel.: 474 375 436  

Děčín
Na zámku Děčín Pohádko-
vá pomlázka v Růžové za-

hradě. Soutěže, výtvar-
ná dílna, hledání veliko-
nočních vajíček, od 15:00 
hod. loutková pohádka Pla-
váček.
21. 4., 14:00–18:00 hod.
Vstupné 50 Kč, doprovod 
30 Kč. 
Tel.: 412 518 905, 775 86

Ústí nad Labem
Zoo pořádá soutěžní ve-
likonoční kvíz o ceny. Tři 
vylosovaní výherci ob-
drží opravdová vejce 
nandu pampového.
21. 4. od 9:00 hod
Vstupné: 1

Když k nám domů o
Velikonocích přichá-

zeli kluci na koledu,
tak jsme si schováv
ly do teplák
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