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Rubrika: Olomoucký deník - Moje Olomoucko

OBRAZEM: Sluňákov zaplavila jablka a

dobroty z nich

Horka n. Moravou - Jablka na všechny způsoby, ať už ve formě moštu, štrůdlu, nebo koncertu kapely Jablkoň - to mohli v

sobotu ochutnat a zažít návštěvníci ekologického centra Sluňákov. Ten zcela ovládl petsrý jablečný den 

Autor:

Michaela Michalcová

Jak přišel ježek ke svému jablíčku? „Musí se rozběhnout půl metru před ním, vyskočit, otočit se na záda a pořádně se zavrtět, aby mu

nespadlo,“ vysvětloval o víkendu v ekologickém centru Sluňákov Michal Bartoš, jeden z organizátorů.

V sobotu se totiž právě tam konal první ročník Jablečného dne. Na programu byly jablka na všechny způsoby, ať už ve formě moštu, štrůdlu,

nebo koncertu kapely Jablkoň.

„Je to hodně zajímavá akce, líbí se mi tady, myslím, že ten ekologický dům má smysl,“ řekl zpěvák a frontman skupiny Michal Němec.

Poznamenal, že obecně proti jablkům nic nemá. „A když jsou v kapalném stavu, to je teprve nádhera,“ řekl se smíchem.

A proč zrovna Jablečný den?

„Přemýšleli jsme s manželem o tom, co by lidi zaujalo, co by pro ně bylo příjemné. Hodně lidí má na zahradě jabloň, tak jsme si řekli, proč ne,“

vysvětlila Irena Opršalová, projektová manažerka Sluňákova.

Cílem akce bylo nejen vytvořit program, ale zapojit do něj i obyvatele okolních vesnic. A tak se centrum hned od sobotního rána zaplnilo

jablečnými dobrotami, které napekly ženy z Horky a Chomoutova.

„Ani jsme to neměli kam dávat, ale nakonec se to všechno snědlo,“ řekla mladá žena se smíchem.

Do projektu se navíc zapojily i další ekologické organizace ze zahraničních partnerských měst. Návštěvníci tak mohli ochutnat jablka z

Maďarska, nebo se podívat na výstavu fotografií o slovenském ekologickém zemědělství.

Naši východní sousedé také celý den čarovali kolem velkých kotlů, aby příchozím nabídli něco na zub.
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