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Švestkový den přilákal stovky lidí
Horka nad Moravou /FOTOGALERIE/ – V hlavní roli švestka. Tak by se dal zjednodušeně popsat sobotní program pro
rodiny s dětmi v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou.  
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I samotný název akce Švestkový den napovídal, že se vše bude točit kolem fialového ovoce. Podzimní slunečnou pohodu se soutěžemi a
drobnými výtvarnými dílnami si užívaly v přírodě stovky lidí.

Na návštěvníky ekologického centra čekaly hned na uvítanou švestkové dobroty. „Nabídněte si koláč či sušené ovoce. Ochutnat můžete i
slivovici,“ lákala u vchodu jedna z pořadatelek.

Kdo nechtěl platit vstupné, mohl se mu vyhnout tím, že přinesl buchtu, koláč či bublaninu se švestkami i s receptem. Návodů na přípravu
sladkých pochutin se sešlo kolem deseti. „Dva recepty jsem si vzala a příští víkend je vyzkouším. Líbí se mi švestkové muffiny a švestky se
slaninou. Jsem zvědavá, jak to bude chutnat,“ popsala Jarmila Nárožná z Olomouce, která přijela do Horky s celou rodinou.

Kolem Sluňákova bylo několik stanovišť, na kterých si děti mohly vyrobit drobnosti z pravé vlny, mohly si namalovat červíka Švestíka nebo se
mohly zapojit do kvízu a zkusit podle pecek poznat strom, ze kterého pochází. Každou hodinu se také mohly spolu s rodiči vydat na procházku
lužním lesem. Kolem 14. hodiny ekologickým střediskem prošlo přes devět set lidí.
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