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Pohanková pomazánka s francouzským droždím 
Suroviny: 
1 hrnek uvařené pohanky lámanky, 1 lžíce dušené cibule, 3 – 4 lžíce sušeného fran-

couzského droždí, 1 lžička Würzl bujónu, 1 lžíce olivového (případně jiného) oleje, 
1 lžička sójové omáčky Shoyu, 3 stroužky česneku, voda podle konzistence. 

Postup: 
Všechny suroviny rozmixujeme. Natíráme na chléb a zdobíme plátkem cibule. 

Můžeme posypat sušeným droždím. 

Stovky návštěvníků, desítky stánků a bezpočet akcí – takový byl letošní Den Země 

Na ruiny starých budov, suťové strá-
ně, ale i železniční náspy se chodí vyhří-
vat užovka stromová – největší had žijící 
u nás. Na sobotním Dnu Země ji ke slunci 
zvedaly ruce dospělých i dětských ná-
vštěvníků. 

„Pořád říkám, že jak se člověk chová 
ke zvířatům, tak se ony chovají k němu,“ 
zareagoval biolog a herpetolog Ivan Zwach 
na dotaz, zda užovka dětem neublíží. „Je 
krásný, nemám z něho strach,“ vrtěla hla-
vou 2,5letá Janička Čeplová (na snímku 
vlevo), které zelený plaz učaroval nato-
lik, že se od něho nedokázala odtrhnout. 

Tomu se pro změnu líbilo u místostarostky 
Boženy Sekaninové, která si hada pustila 
doslova k tělu. 

„Je to užovka uprchlice. Přišel jsem k ní 
zhruba před pěti lety, kdy ji „zatkla“ měst-
ská policie, když blokovala vstup do jed-
noho z prostějovských obchodních domů. 
Když jsem přijel, ležela po kbelíkem 
a byla silně podchlazená. Rychle jsem si 
ji hodil pod triko, aby se co nejrychleji 
zahřála, dovezl domů, nakrmil, napojil 
a od té doby ji mám,“ prozradil Zwach. 

S užovkou stromovou se podle her-
petologa na Prostějovsku ve volné pří-

rodě nesetkáme. „Má specifi cké nároky. 
Vyžaduje teplotu nejméně 8 ˚C, potok 
nebo řeku a nad nimi teplou stráň. Žere 
myši, občas ještěrky, výjimečně ptáky 
a někdy jiné hady. Není ale kanibal – 
nepožírá svůj vlastní druh,“ prozradil Ivan 
Zwach, u jehož stánku bylo na Dnu Země 
po celé dopoledne živo. Návštěvníci si 
vedle užovky stromové mohli prohlédnout 
i další kriticky a silně ohrožené živočišné 
druhy, které se vyskytují na Prostějovsku. 
K vidění byli mimo jiné čolek velký, blat-
nice skvrnitá, skokan skřehotavý či ještěr-
ka obecná.    Text a foto: Y. Kadlecová

Z uprchlice zatčené strážníky miláčkem dětí

Jaroslav Vašíček u svého stánku, kde nabízel věci ze dřeva, předváděl, jak se dříve vyráběly na nožním soustruhu. 
„Dříve tak vznikaly všechny soustružené dřevěné předměty,“ prozradil řemeslník, jehož šikovné ruce a důmyslný 
přístroj obdivovali nejen dospělí, ale i děti.  Foto: Y. Kadlecová

Návštěvníci se zájmem postávali i u stánků lidových řemeslníků. Ukázka 
paličkování vzbudila ve většině z nich respekt ke zručnosti a trpělivosti 
tvůrců překrásných paličkovaných výrobků.  Foto: Y. Kadlecová

Zdravým laskominám odolal málokdo 
Stánek Středního odborného učiliště 

obchodního na náměstí E. Husserla i letos 
málokdo minul bez povšimnutí. Vystave-
né slané chuťovky i sladkosti přímo lákaly 
k ochutnání. „Nejrychleji mizela čočková 
pomazánka,“ prozradila učitelka odborného 
výcviku Růžena Pechová. Společně se svými 
žáky pro návštěvníky Dne Země připravila 
celkem deset kilogramů čočkové a pohan-

kové pomazánky s francouzským droždím 
a velkou pekařskou bednu drobných sladkos-
tí. „Na zdravou výživu si příliš nepotrpím. 
Pohanková pomazánka je ale vynikající. 
Doma si ji určitě udělám na jednohubky,“ 
ohodnotila  její chuť Milena Dostálová. Zdra-
vou výživou nepohrdly ani děti, z nichž zda-
leka ne všechny sahaly jen po jejích sladkých 
variantách.  (kdl), foto: Y. Kadlecová

Jahelné kuličky s mandlemi 
Suroviny: 
200 g syrových jáhel, ¾ l jablečného moštu z Bílých Karpat (nebo vody), špetka moř-

ské soli, 100 g rozinek, 100 g oloupaných a opražených mandlí, 250 g strouhaného koko-
su, 4 lžíce sušeného ovesného nápoje, zhruba 10 lžic rýžového nebo javorového sirupu 
(suroviny lze zakoupit v prodejnách zdravé výživy). 

Postup: 
Jáhly properte a uvařte s rozinkami a se špetkou mořské soli v poměru jeden díl 

jáhel na dva díly vody. Pokud jáhly uvaříte v jablečném moštu, budou sladší a svěžej-
ší. Výsledná konzistence může být mírně kašovitá. Když jáhly vychladnou, vmíchejte 
k nim mandle, kokos, sušený nápoj a postupně přidávejte rýžový sirup. Můžete přidat 
i více rozinek, které zvýrazní sladkou chuť. Rukama vytvořte těsto, ochutnejte je a podle 
chuti a konzistence přidejte sirup. Pokud je těsto moc řídké, přidejte kokos, který nasák-
ne vodu. Z těsta vytvarujte kuličky a obalte je v kokosu. 

Do těsta můžete pro obměnu přidat 2 – 4 lžíce arašídového, mandlového nebo jiné-
ho ořechového másla. Vyzkoušet můžete i různé kombinace ořechů, sušeného ovoce 
a koření. 

„Letošní Den Země se opravdu vydařil,“ zhod-
notila jeho průběh předsedkyně Regionálního 
sdružení Iris Eva Zatloukalová. „Návštěvníkům 
jsme se snad nejvíce zavděčili stánky lidových 
řemeslníků, biopotravinami a zdravou výživou,“ 
odhadovala. „Děti zase nepohrdly možností 
zasoutěžit si a  vyzkoušet si šikovnost vlastních 
prstů při malování, modelování z hlíny či výrobě 
drátěných předmětů,“ dodala.  Foto: Y. Kadlecová


