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o divokém průletu devadesátými 
roky se konečně zvolna 

dostáváme k potřebě svůj život zklidnit, 
užít si ho ze všech stran a už nikam 
nepospíchat. Jak to souvisí s domácí 
jídelnou? Velmi!

KOUZLO VELKÝCH STOLŮ
Tradici velkých rodinných jídelních stolů 
můžeme těžko rozvíjet ve stísněném 
panelákovém bytě, kde bývá na kuchyň 
vyhrazeno několik potupných metrů. 
Nové projekty už počítají s kuchyněmi 
propojenými s jídelnou i obývacím 
pokojem, ale i v paneláku je možné najít 
řešení. Stačí popřemýšlet o nutnosti 
velké pohovky v obýváku. Nebyl by tam 
praktičtější pořádný jídelní stůl?

Čas na proměnu životního stylu není 
ničím limitovaný. Můžete začít hned, stačí 
se doma jen domluvit. Jisté je, že lidé se 
nejraději setkávají u stolu, a jestli také se 
smíchem vyprávíte návštěvám, že se vaše 
rodina nejraději tísní v kuchyni u stolu 
a obývák zeje prázdnotou, máte právě teď 
o čem přemýšlet. Nebylo by lepší poctít 
svou rodinu i přátele důstojným místem 
k setkávání? Kolem stolu, na pohodlných 
židlích, se totiž mimochodem sedí lépe 
než v nízkých křeslech, z nichž starší 

generace i špatně vstává. Na velkém stole 
je vždycky dost místa pro vázu s květinou, 
pro misky s drobným občerstvením, pro 
mísu s ovocem. A takové detaily jsou 
velmi důležité – pomáhají totiž vytvořit 
příjemnou atmosféru vašeho domova.

Tradice měšťanských jídelen měla 
svůj velký význam – rodina se nemusela 
ostýchat pozvat k sobě domů větší 
počet hostů, protože vždycky věděla, 
kam je usadit, a mohla je i důstojně 
pohostit. Pokud byl jídelní stůl součástí 
společenského salonu, stalo se i stolování 
společenskou událostí. V běžných rodinách 
to byla příležitost strávit společně příjemné 
chvíle při jídle, kdy se probere páté přes 
deváté a nikdo nepospíchá. 

Napadá vás taky, že zmenšením kuchyní 
a jídelních stolů jako by se vlastně zkrátil 
i čas na to, být spolu? 

Naše inspirace je připravená pro 
každého, kdo má chuť doma něco změnit 
a cítí, že by neměl začínat od podlahy, 
ale od stolu. Že každý si doma zaslouží 
pocit luxusu, i když ten vůbec nemusí být  
otázkou peněz. Luxusní je právě prostor, 
který dnes možná na úkor celé rodiny 
obývá vaše televize, luxusní mohou být 
závěsy, které nepotřebujete zatahovat, ale 
budou jen zdobit. Příbory stačí nerez.

Kolem

P

STOLU
V kultuře bydlení nastává nová 
doba, doba pomalá. Už žádné 

fastfoody u barového pultu, doma si 
užívejte atmosféru jak v michelinské 

restauraci!   TEXT  REDAKCE  
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1/ STŮL NAVAZUJE NA KUCHYŇ Korpusy kuchyně jsou z lamina, dveře v laku ve vysokém lesku, stříbrný obklad je ze skla, pracovní deska a jídelní stůl v dekoru dub 
bardolino, www.jninterier.cz, 220 000 Kč vč. spotřebičů.  2/ PRODLOUŽENÍ OSTRŮVKU Bílá akrylátová kuchyň Magiq ve vysokém lesku, řada Dolti Collection, 9 036 Kč/bm, 

pracovní a stolní desky jsou z laminátu v dekoru Chromix stříbrný, 978 Kč/bm. Vysoká skříňka je z linie Colorama, řada Dolti, v barvě Mango, 6 208 Kč/bm, www.oresi.cz.

JÍDELNA SAMOSTATNĚ 
Stůl Kalby, masivní dub 
a dubová dýha, Ø 120 cm, 
7 499 Kč, židle Jonstrup, 
1 199 Kč/ks, lustr Ferdus, 
LED žárovka, 849 Kč, 
vše www.jysk.cz
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Žij každý den svého 
života, jako by byl první 
a jako by byl poslední.

Friedrich Nietzsche 

1NOVÉ CENTRUM BYTU  
Kolem stolu se vždy lidé 

scházejí nejraději, je přirozené 
mít si kam položit hrnek s kávou 
nebo talíř. Najedli jste se někdy 
pohodlně ze stolku u televize? 
Jídelna nabízí důstojné 
prostředí pro rodinné  
stolování i větší oslavy.

2VELKÝ STŮL Velká plocha 
jídelního stolu nabídne  

nejen pohodlný prostor pro 
stolování a umístění vázy 
s květinami, ale poslouží i jako 
praktická pracovní plocha pro 
spoustu příležitostí. Také víc 
židlí se doma vždycky hodí.

3KONEČNĚ VELKÝ LUSTR! Nad 
stolem je ideální místo pro 

zavěšení krásného velkého 
lustru, o kterém možná už 
dlouho sníte. Tam se o něj totiž 
nikdo nebouchne do hlavy.  


