
Tisková zpráva ze dne 29. července 2015 

Ovčácké slavnosti po roce opět v Borovanech  

 

Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. 

Senovážné náměstí  9, 370 01 České Budějovice  

www.rosacb.cz, tel. 777 084 601, jalosevska@rosacb.cz 

název akce: Ovčácké slavnosti  

termín konání:  2. srpna 2015 od 9 do 16 hodin 

místo konání: Zámecká zahrada Borovany 

 
Zámecká zahrada v Borovanech u Českých Budějovic se v neděli 2. srpna bude už od rána hemžit 

ovečkami a vším, co s jejich chovem souvisí - budou se stříhat, dojit i pást s pomocí psů, bude se příst 

na kolovrátcích a plést ponožky. Součástí bude prodej vlněných a dalších řemeslných výrobků. Na své 

si tedy přijdou chovatelé i laici, dospělí i děti. 

Letos proběhne již devátý ročník Ovčáckých slavností, které, díky podpoře Ministerstva životního 

prostředí, pořádá ekoporadna ROSA. Cílem slavností je osvěta a podpora chovatelství ovcí a drobných 

živnostníků - zpracovatelů ovčích produktů (masa, mléka, vlny, kůže). Návštěvníci budou moci vidět, 

jak se ovce dojí a na co se musí dbát při stříhání ovcí. Neméně zajímavá bude i ukázka nahánění stáda 

pomocí psů a výstava plemen ovcí. Nebudou chybět oblíbené ovčí pochutiny jako sýry, jehněčí guláš 

či klobásy.  I letos budou moci návštěvníci ochutnat pravou ovčí kopečkovou zmrzlinu. Letošní 

novinkou budou informace o chovu koz, ukázky plemen koz i nabídka výrobků z kozího mléka. 

Samotnému zpracování ovčí vlny bude vyhrazena část programu s názvem „Od ovečky ponožky“ - po 

ostříhání ovce ručními nůžkami se surového rouna chopí přadleny a přadláci a na kolovrátcích jej 

zpracují na přízi, ze které se rovnou upletou ponožky. Upletené ponožky si návštěvníci budou moci 

zakoupit.  

V letošním ročníku se společně s účastníky zapojíme do projektu „Upleť nebo uháčkuj čtverec pro 

Afriku“. Jedná se o projekt, v rámci kterého jsou vyráběny čtverce, ze kterých jsou následně sešívány 

deky. Charitativní projekt Knit A Square pomáhá sirotkům, opuštěným dětem  a dětem s AIDS v Jižní 

Africe. Odhaduje se, že takových dětí  je v Africe kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4 

milionů. Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu a může pomoci zachránit dětský 

život. „Jsme rádi, že námi organizovaná akce může současně podpořit projekt Upleť nebo uháčkuj 

čtverec pro Afriku. Během celého dne budeme vybírat klubíčka vlny (staré zbytky vlny, které máme ve 

skříni snad všechny) a z nich pak budeme společně plést nebo háčkovat čtverce, které zahřejí nejednu 

dětskou dušičku v Africe“:  říká organizátorka akce Helena Jaloševská. 

Pro návštěvníky je připraven bohatý řemeslný jarmark a u většiny stánků bude i tvořivá dílnička pro 

děti i dospělé. A pro děti navíc budou připraveny soutěže a atrakce Divadélka Máma a Táta.  

Akce je zajímavým tipem na nedělní rodinný výlet a příjemně strávený společný čas. Tak se těšíme na 

viděnou. Více informací a aktuální program najdete na www.rosacb.cz. 

Kontaktní osoba: Helena Jaloševská, tel: 777 084 601 

Odkazy na akci:  
http://www.rosacb.cz/akce/ovcacke-slavnosti-2015/ 
https://www.facebook.com/events/370368516494442/ 
https://upletctverec.wordpress.com/ 


