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 Jedlo... To je niečo, čo my berieme ako samozrejmosť, no niekedy si neuvedomujeme, 

že my máme niečo, čo iní nemajú.  

Kedysi si ľudia sami zaobstarali jedlo, vodu a veci potrebné na prežitie. Pracovali na 

poliach, chovali doma dobytok, hydinu, ovce či kozy. Pestovali suroviny. Vlastnými rukami 

piekli chlieb, obrábali polia, strihali ovce alebo dojili kravy, mútili maslo, zabíjali ošípané pre 

mäso a lovili ryby. Sami rúbali stromy, aby sa mali večer pri čom zahriať. Už aj pračlovek 

zabíjal zver primitívnymi nástrojmi, ktoré si sám vyrobil, len aby mohol prežiť. Jedol jej 

mäso, prežil aj zimu vďaka jej kožušine. Ľudia boli kedysi samostatní a my? 

 V dnešnej dobe je jedinečné, keď má niekto doma záhradu, pestuje si sám zeleninu 

a ovocie či chová ošípané alebo sliepky. Veď prečo sa starať o zvieratá či rastliny, keď stačí 

prejsť do obchodu? Nájdu sa aj ľudia, ktorí dokonca pokladajú dediny, na ktorých sa ešte dnes 

chová dobytok za zaostalé. Niektorým je zase vzácne, keď vidia domáce zviera naživo, nielen 

na obrazovkách televízora alebo v učebnici biológie. 

 Ľudia zleniveli. Nevážia si to, že majú svoju záhradku, zvieratá a to svoje prostredie, 

kde sa môžu realizovať. Niektorí by za to dali čokoľvek, len aby nemuseli bývať v uzavretom 

priestore, kde sa nevedia ani pohnúť   a za pohľad na krásnu zeleň by dali čokoľvek. 

V mestách vlastná potravinová sebestačnosť už vôbec neexistuje. Veď prečo by ľudia mali 

pestovať plody, keď si ich môžu kúpiť? 

 Je mi smutno. V našom veku je veľmi dôležité ako sa stravujeme a aké vitamíny 

a živiny naše telo potrebuje. Bez nich by sme boli často chorí, unavení, no najmä hladní. 

A rodičia musia chodiť do práce a nestíhajú. 

Často tiež nevyužívame záhradu, aj keď ju máme. A nie sme jediní. Ale odkiaľ budeme mať 

potraviny, keď prestaneme pestovať ovocie, zeleninu, obilniny a chovať dobytok či hydinu? 

No...  Vtedy pomôžu tie zaostalé dediny a farmy. 

Vďaka ľuďom, ako sú poľnohospodári, farmári,  máme základné suroviny potrebné 

pre náš život. Ak by sme nemali polia, lúky, nemali by sme ani úrodu. Niektorí ľudia si totiž 

neuvedomujú, že práve ich práca nás drží pri živote. Ja viem, keď zbadáte poľnohospodára, 

pomyslíte si, že je pri práci stále špinavý, spotený či unavený. No robí to pre nás, pre všetkých 



ľudí, nielen pre seba a svoje potreby. A robí to s radosťou a vedomím, že v krajine bude 

dostatok chleba, múky a iných potravín, ktoré vďaka jeho úrode vzniknú. 

 Mali by sme si vážiť, čo nám bolo a je každý deň dopriate, vedieť sa o to podeliť. 

A nezabudnite... Keď stretnete poľnohospodára na ceste, netrúbte, usmejte sa a povedzte 

ďakujem.  

  

 

 


