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STÙL � MÍSTO SETKÁVÁNÍ
EVA

MUROÒOVÁ

Prostøený stùl, vùnì koláèù, bábovky je èasto spojená s vùní domova nebo dìtství
pro�itého u babièky. Jaký tvar mìl stùl a jakou barvu ubrus, na kterém koláèe
le�ely? Jak vypadal hrnek, talíø, vedle koho bylo moje místo? Vzpomínky na chví-
le u stolu jsou v �ivotì èlovìka dùle�ité a mnohý vzor na ubruse, okraj talíøe nebo
nezamìnitelnou vùni nosíme hluboko v sobì. Kde je teï moje místo u stolu? Koho
mám vedle sebe?

Ka�dá vìc má svùj støed, své tì�i�-
tì, místo, které je nìèím zvlá�tní
a cenné. Je to místo, kde obvykle na-
cházíme to nejvzácnìj�í. Jablko má
uvnitø semínka budoucího stromu,
èlovìk má ve svém nitru srdce, v je-
ho� tichu sly�í Bo�í hlas. Rodina má
také své místo vzácných vìcí.

Kde je? Není to sedaèka v obýva-
cím pokoji, ani skrý� s cenností nebo
bankovní úèet. Není to dokonce ani
køí� na stìnì nebo koutek v místnosti
s obrázkem a svíèkou.

Je to místo mnohem obyèejnìj�í,
které v�ichni dùvìrnì známe. Je to
stùl, u kterého se scházíme, jíme
a mluvíme spolu, u kterého se hádá-
me, poèítáme, jestli peníze vydr�í do
dal�í výplaty, stùl, na který rozléváme
polévku, do kterého boucháme pìstí
a dìti do nìj ryjí vidlièkou svùj první
obrázkový podpis.

Pro malé dìti je plocha stolu velkým svìtem. Není
to místo, kde se musím urèitým zpùsobem chovat,
ale místo, kam patøím, kde mám svou �idli, svùj ta-
líø, své prostírání a jistotu, �e to místo je moje a ved-
le mì jsou lidé, kteøí mì mají rádi takového, jaký
jsem.

Do støedu stolu naprosto pøirozenì pokládáme
dùle�ité vìci, aby byly v�em na dosah. Vázu s kvìti-
nou, hrnec s polévkou, narozeninový dort, ko�ík
s chlebem, adventní vìnec, svíci�

Místem vzácných vìcí ka�dé rodiny je støed ku-
chyòského stolu a zále�í jen na nás, co si na toto
místo polo�íme.

téma mìsíce - jídlo v rodinì

POHÁDKA NEJEN PRO DÌTI O JEDNÉ VZÁCNÉ VÌCI

Bohatému králi a královnì se po dlouhé dobì narodilo jediné dítì, dìvèátko. Malou princez-
nu mìli v�ichni rádi, opatrovali ji jako oko v hlavì a mìli velký strach, aby se jí nic zlého nesta-
lo. Princezna si smìla hrát jen v zámku a v královské zahradì, která byla obehnána vysokou zdí.

V zahradì si princezna hrávala nejradìji. Mezi stromy, keøi, kvìtinami a ptáky se cítila dob-
øe. Nejvíce se v�ak princeznì líbilo v malém domku uprostøed zahrady, kde bydlela moudrá sta-
øenka. V�dy odpoledne, ka�dý den ve stejnou dobu, nechávala princezna v�echno le�et a utíkala
do útulné kuchynì, odkud se �íøila po celé zahradì líbezná vùnì.

Staøenka pekla chléb. Nikdo z celého mìsteèka, ani nejvyhlá�enìj�í králov�tí kuchaøi neumì-
li upéct tak chutný chléb jako ona. Princezna sedávala u kuchyòského stolu a èekala, a� chléb
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vychladne. První kousek èerstvého chleba patøil jí. Byl dobrý! V tu chvíli nebylo na svìtì nic lep-
�ího a chutnìj�ího. Tato vzácná chvíle byla v �ivotì princezny malou ka�dodenní slavností.

Èas ubíhal a princezna rostla. Jednoho dne se v královské zahradì objevil pøekrásný barevný
pták. Princezna je�tì nikdy takové nádherné stvoøení nevidìla. Opatrnì se k nìmu pøiblí�ila
a potichu se zeptala: �Odkud jsi, pøekrásný ptáèku?� �Jsem ze svìta za vysokou zdí,� odpovìdìl.
�Je tam hodnì takových ptáèkù, jako jsi ty?� ptala se princezna u�asle. �Celý svìt venku je pest-
rý a pøekrásný!�

Princezna byla zvìdavá. Dosud ji svìt za zdí nelákal, a teï? Chtìla se tam podívat, ale bála
se zeptat rodièù. Co kdyby jí to nedovolili?

V malém domku v�ak vyprávìla, co se jí stalo a co má v plánu. Staøenka neøekla nic, jen vsta-
la a ze spí�e vytáhla èerstvý chléb. Zabalila ho do èistého �átku a podala jej princeznì.

Druhý den èasnì ráno opustila princezna potichu zámek. Za branou se setkala s barevným
ptáèkem a vydala se za ním smìrem k mìstu.

Ptáèek zavedl princeznu na trh. Co tam v�echno princezna nevidìla! Lidé nakupovali a pro-
dávali pestré látky, zlaté stu�ky, blýskavé korálky, malované hrníèky a voòavé byliny. Dospìlí
a dìti tancovali, hrála veselá muzika. I kdy� nikdy pøedtím lidé princeznu nevidìli, poznali, �e
je to královské dcera, zdravili ji, zvali ji k sobì a poøádali pro ni veliké slavnosti. Princezna ani
nepomyslela na to, aby se vrátila domù.

Jen v noci, kdy� v�echno utichlo, stýskalo se jí po domovì a cítila se opu�tìná a ztracená. V tu
chvíli rozbalovala �átek s chlebem, který dostala na cestu. Pøivonìla si, kousíèek odkrojila a bylo
jí, jako by sedìla doma v útulné kuchyni staøenèina domku uprostøed zahrady.

Barevný pták lákal princeznu dál. Chodila z jednoho místa na druhé a stále více se vzdalova-
la od domova. U� ji nikdo neznal, u� ji nikdo k sobì nezval. Prodala své �perky a �aty, aby si
opatøila nìco k jídlu. Vypadala jako úplnì obyèejné dìvèe a cítila se stále hùø. Chleba, který mìla
na cestu, u� dávno snìdla a ptáèek, kterého se chtìla zeptat, jak se dostane domù, nìkam zmi-
zel. Zùstala sama. Ráda by se vrátila domù, ale nevìdìla kudy.

Na�la si práci u jednoho sedláka a za jídlo a støechu nad hlavou u nìj dlouhý èas slou�ila jako
dìveèka. Unavená vzpomínala na domov a plakala steskem.

Jednoho dne, kdy� odpoledne odpoèívala v polích po tì�ké práci, ucítila znenadání ve vlasech
èerstvý vítr. V tom vìtru bylo cosi zvlá�tního. Zhluboka se nadechla a poznala vùni chleba, který
pekla staøenka v kuchyni svého domku. Princezna jako omámená vstala a vydala se po vìtru.
Putovala nìkolik dní. Vùnì chleba ji vedla pøes pole a lesy. Brzy zaèala poznávat krajinu a jed-
noho rána, krátce pøed východem slunce do�la k zámecké zdi.

téma mìsíce - jídlo v rodinì
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Zùstala stát a polekala se, kdy� vidìla, jak ubohý a opu�tìný je královský zámek a zahrada.
Pøed branou sedìla stará �ebraèka. Princezna se jí zeptala na krále a královnu a �ena odpovìdì-
la: �Zemøeli zármutkem, kdy� se jim ztratila jejich jediná dcera. Princezna se nevrátila a zámek
zùstal prázdný a opu�tìný.�

Princezna pomalu procházela zpusto-
�enou a zarostlou zahradou. Stromy
a keøe se vpletly do sebe tak, �e se stì�í
dalo projít. Trny jí �krábaly po tváøích,
kdy� princezna uvidìla svìtlo. Vycházelo
ze staøenèina domku. Dveøe byly otevøené a domek prázdný. V kamnech hoøel oheò a na stole le-
�ely vìci potøebné k pøípravì chleba: mouka, sùl, dro�dí a mléko.

Princezna neváhala a dala se do práce. Uhnìtla chlebové tìsto, postavila jej do tepla, sedla si
ke stolu a èekala, a� tìsto vykyne. Tu k ní pøistoupila stará �ebraèka, kterou potkala u brány,
a princezna v ní poznala svou staøenku. ��astná jako nikdy pøedtím jí princezna vyprávìla
v�echno, co v dalekém svìtì pro�ila. Pak spoleènì vlo�ily tìsto do kamen, a kdy� kuchyní zavo-
nìl chléb, vìdìla princezna, �e je zase doma.

Kdy� byl chléb upeèený, plné radosti a vdìènosti pozvaly v�echny chudé, aby se dosyta najed-
li a oslavili princeznin návrat.

Princezna se stala královnou a staøenka její moudrou rádkyní. Ka�dé odpoledne, v�dy ve stej-
nou dobu, byly obì v královské kuchyni a pekly èerstvý chleba pro sebe a své hosty. Vùnì chleba
se linula pøes zahradu a� do blízkého mìsta a stala se znamením pro v�echny chudé, nemocné
a opu�tìné, kteøí zrovna procházeli kolem. Brzy se tento zvyk roz�íøil po celém království. V�dy
odpoledne, ka�dý den ve stejnou dobu, se lidé dìlili o chléb s pøáteli, sousedy, kolemjdoucími,
s velkými i malými, bohatými a chudými. Chléb se stal znamením, �e v�ichni patøí k sobì a tvo-
øí jednu spoleènou rodinu.

téma mìsíce - jídlo v rodinì

Místem vzácných vìcí ka�dé rodiny je støed
kuchyòského stolu a zále�í jen na nás,

co si na toto místo polo�íme.

Dnes nenajdete rady, co dìlat u stolu s dìtmi, ale jakou vzácnou
chvílí mohou být obyèejné vìci, které dìláme ka�dý den:

Kdy� dáváme ubrus na stùl�
je to vzácná chvíle, proto�e zdobíme místo setkání èlovìka
s druhým èlovìkem a èlovìka s Bohem. Støed stolu mù�eme
zvýraznit barevným �átkem, papírovým prostíráním, které
dìti vyrobily�

Kdy� prostíráme stùl�
je to vzácná chvíle, proto�e dáváme do jeho støedu dùle�ité
vìci: svíci, znamení toho, který je svìtlem svìta, nebo chléb,
znamení toho, který je chlebem �ivota.

Kdy� sedáme ke stolu�
je to chvíle vzácného daru, proto�e máme u stolu své místo,
svùj talíø, prostírání, oblíbený hrnek a nejsme sami.

Kdy� jíme�
je to vzácná chvíle, proto�e se dìlíme s ostatními nejen
o jídlo, ale i sami o sebe, o svùj èas. Je to chvíle, kdy se
stáváme jeden druhému chlebem.

Pøeji vám hodnì vzácných chvil strávených u spoleèného stolu.

obraz stolu a toho, co potøebujeme k �ivotu. Ka�do-
denní chléb, který potøebujeme a o který se mù�eme
s druhými dìlit se stává znamením toho, který je
�Chlebem �ivota.�

Rodinný stùl je malým odleskem zahrady, ze kte-
ré jsme vy�li a do které se jednou s Bo�í pomocí vrá-
tíme.

Pohádka pøibli�uje dìtem dùle�ité poselství
o chlebu a o domovì a také my v ní mù�eme najít
velké bohatství.

Královský zámek se zahradou je obrazem rodiny.
Je to místo, ze kterého vycházíme do svìta a do kte-
ré se mù�eme kdykoli vrátit. Blízcí lidé jsou zdí, kte-
rá nás mù�e chránit i omezovat. Vzácným místem je
domek uprostøed zahrady, kde se peèe chléb. To je

RECEPT NA P�ENIÈNÝ CHLÉB PRO TY,
KTEØÍ CHTÌJÍ ZAKUSIT VÙNI PEÈENÉHO

CHLEBA VE SVÉM DOMOVÌ:
1/2 kg p�enièné mouky ��palda�
1 polévková l�íce soli
2 polévkové l�íce medu
1 polévková l�íce kmínu
1 polévková l�íce loupaných

sluneènicových semínek
2 balíèky kvasnic
3/4 1 vla�ného mléka

V�echny pøísady smícháme dohromady
a uhnìteme pevné tìsto. Necháme jej
ule�et na teplém místì. Formu vyma�eme
máslem a vysypeme sluneènicovými
semínky. Kdy� tìsto zvìt�í svùj objem asi
o tøetinu, vlo�íme tìsto do formy a peèeme
v troubì pøi 180 °C asi 1,5 hodiny.


