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Milé deti, mamičky a oteckovia, starí rodičia, 

pamätáte sa na to, keď ste boli na výlete v prírode, ako tam bolo voňavo 
a krásne? Možno práve táto kniha je pre vás tá pravá, ktorá dokáže oživiť 
takéto spomienky a pripomenúť nezabudnuteľné chvíle strávené v prírode.

Rozpoviem vám príbeh. Stal sa na jednej obyčajno-neobyčajnej lúke, 
kde kvety zažili niečo, čo my, bežní ľudia. Už vás niekedy napadlo, 

že aj kvety by mohli mať svoju súťaž krásy? 
Že nie? 

Tak pustite uzdu svojej fantázii a preneste sa v myšlienkach na túto lúku. 
Posaďte sa do publika a vyberte si spomedzi lúčnych kvetov ten váš najkrajší 

a najobľúbenejší – váš miss lúčny kvietok a ...
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Vo vysokých horách, ďaleko od ľudských obydlí, 
uprostred Tajomného lesa, bola čistina. Na jednej strane 
tejto lúky sa nachádzalo vysoké bralo s vodopádom 
a jazierkom a na druhej strane tiekol potok. Okolo nej 
rástli vysoké a silné stromy spolu s hustým tŕním, 
preto nebolo jednoduché dostať sa na ňu, a tak bola 
chránená pred okolitým svetom. Uprostred rástol 
starý mohutný dub, po ktorom sa rada preháňala 
a hopkala veverička. Nebola to lúka ako každá iná 
– bola plná kúziel a zázrakov, bola to Čarovná lúka.
Mesiačik ju osvetľoval každú noc a strážil všetko,
čo na nej spalo. Slniečko zase ráno šteklilo lúčmi
zem a sušilo rannú rosu na tráve a kvietkoch,
ktoré tam kvitli od jari až do zimy. Možno práve
preto sa páčila aj trom sestrám, dobrým lesným
vílam – Emílii, Milici a Marianne. Celé noci na nej
šantili, tancovali a užívali si vábivé vône kvetov. Ich šaty, ľahučké ako vánok, mali farby kvietkov, ktoré si obľúbili a vlasy, dlhé
až po zem, im zdobili venčeky upletené z lúčnych kvetov. Emília mala šaty červené ako vlčí mak a vlasy žiarivo zlatisté ako
ranné lúče slnka. Milica mala šaty fialové ako fialka a jej vlasy boli tmavé ako hlboká noc. Mariannine šaty boli sýtožlté ako
púpava a ladili k jej nádherným gaštanovohnedým vlasom. Každú noc iba tancovali, no časom ich to omrzelo. V jeden večer,
keď sa hojdali na hojdačkách upletených z lúčnych kvetov zavesených na najsilnejšom konári mohutného duba, Marianna
vraví:
„Aj vy máte pocit, že sa tu nič zaujímavé nedeje? Zvieratká sa pasú na tráve, vietor pofukuje, mesiac a hviezdy každú noc
svietia a my iba tancujeme a hojdáme sa. Mali by sme to tu nejako oživiť.“
„Ale ako? Čo môžeme my robiť? Vieme iba tancovať,“ odpovedala jej Emília.
„Čo by ste povedali na to, keby sme usporiadali nejakú súťaž, napríklad v behu lesnej zveri,“ navrhla Marianna.
„To je nuda. Ja navrhujem pozorovať myšky, ako sa hrajú na schovávačku,“ povedala Emília.
„Mohli by sme usporiadať inú súťaž,“ zamyslela sa Milica a šibalsky pozrela na sestry. „Na okolitých lúkach je mnoho kvetov.
Ja navrhujem, aby súťažili kvety. Čo na to poviete?“
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„Kvety? A v čom?“ spýtala sa nechápavo Marianna.
„Usporiadajme súťaž krásy,“ navrhla Milica. „Pozveme aj niektoré kvety z okolitých lúk, ktoré budú 
súťažiť, a zvieratká a iné kvety ako obecenstvo.“ 
„To je výborný nápad!“ potešila sa Emília. 
„My budeme porota a naša kamarátka veverička bude robiť moderátorku,“ dodala Marianna.
„A súťaž nazveme Miss lúčny kvietok,“ povedala rozhodne Milica.
Začali teda tieto tri šibalky pripravovať súťaž.

V doline pod horou sa nachádzala ďalšia lúka. Bola to obyčajná lúka, na ktorej sa pásli 
ovečky alebo kravičky, prípadne ju ľudia pokosili na seno, aby mali v zime domáce zvieratká 

postarané o potravu. Tento rok bola lúka pokosená. Iba na okraji, priamo pod lesom, 
tam kde stroje nedočiahli, rástol bodliak. Bol veľký, mrzutý a pichľavý. Pod jeho 

listami vyrastala margarétka, ktorú sa tiež nepodarilo ľuďom pokosiť. Pretože 
títo dvaja zostali na lúke rásť úplne sami, stali sa z nich dobrí priatelia. Celé dni 
rozprával bodliak margarétke svoje zážitky a všetky klebety, ktoré počul od 
vtáčikov a ona ho rada počúvala.

V jedno ráno, keď margarétka ešte spala, vypočul si bodliak rozhovor dvoch 
drozdov.

„Hej, ty tam!“ zakričal bodliak na jedného z nich.
„To kričíš na mňa?“ urazene sa spýtal drozd. „Nevieš sa správať? Keď sa 

chceš niečo spýtať, najprv slušne pozdrav a až potom sa spýtaj!“ zahanbil 
drozd bodliaka.

„Tak prepáč,“ ospravedlnil sa bodliak. „Dobré ráno, drozd. Môžem sa ťa niečo spýtať?“
„Dobré ráno, bodliak, nech sa páči, pýtaj sa,“ odpovedal mu drozd.
„Čo ste si to tu teraz štebotali?“
„Ty si o tom ešte nepočul? Na najvyššom kopci Tajomného lesa je lúka, kde bývajú víly. A tie sa rozhodli 

usporiadať súťaž pre kvety,“ oznámil mu drozd.
„Súťaž pre kvety? A v čom môžu kvety súťažiť?“ začudoval sa bodliak.
„Tie víly pripravujú súťaž krásy – Miss lúčny kvietok. Chceš sa prihlásiť?“ posmešne sa spýtal drozd.
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Bodliak sa zamyslel a povedal: „Ja nie, ale mám tu jednu veľmi peknú priateľku, ktorá 
by súťažiť mohla. Ako sa dá prihlásiť do tej súťaže?“

„Ja ti to vybavím, priateľko,“ pousmial sa drozd a odletel.
„Ďakujem!“ zakričal za ním bodliak.

Na druhé ráno opäť priletel drozd. Sadol si na konár priamo nad 
bodliakom a margarétkou. V zobáčiku držal list zo stromu, v ktorom 

bolo zabalené čosi nezvyčajné. Bol to čarovný prášok od víl. Sedel 
tam a čakal, kým sa bodliak s margarétkou zobudia. Keď otvorili oči, 
posypal margarétku čarovným práškom. A keďže rástla pod bodliakom, 
z čarovného prášku sa ušlo aj jemu. V tej chvíli sa stalo niečo zvláštne. 

Zem im uvoľnila korene a margarétka s bodliakom mohli odrazu chodiť. 
Margarétka vôbec netušila, čo sa deje. Bodliak preto musel s pravdou von.

„Vieš, margarétka, ja som ťa prihlásil do súťaže.“
„Mňa? A do akej? Veď kvietky nesúťažia,“ smiala sa margarétka.

„Do súťaže krásy, ktorú pripravujú víly na lúke na najvyššom kopci Tajomného lesa. Súťaž sa volá Miss lúčny kvietok a ty tam 
budeš súťažiť,“ priznal bodliak.
Margarétku to prekvapilo, lebo o niečom takom ešte nepočula.
„Ja nejdem! Veď neviem, kde to je a ani ako sa tam dostanem!“ vykríkla.
Do rozhovoru im vstúpil drozd.
„Už musíš ísť, lebo som ťa posypal čarovným práškom od víl. Aj teba a aj bodliaka, takže bude musieť ísť s tebou. Cestu vám 
ukážem ja a budem vás sprevádzať až na Čarovnú lúku.“ 

Nedalo sa nič robiť. Margarétka sa vybrala na dlhú cestu a bodliak, ako jej verný priateľ a ochranca, išiel, samozrejme, 
s ňou.

Išli dlho, cestou-necestou a k večeru sa dostali až k potoku, ktorý tiekol okrajom Čarovnej lúky.
„S margarétkou nebude problém,“ dumá drozd, „je ľahučká a môžem ju preniesť cez potok v zobáčiku. Ale ako sa dostaneš 
na druhú stranu ty?“ zamyslel sa nahlas pri pohľade na bodliaka.
„Nebojte sa, nejako sa prebrodím,“ silácky vyhlásil bodliak a skočil rovno do vody. 
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„Čo ho to napadlo?“ povzdychol si drozd.
Spočiatku bolo všetko v poriadku a voda bodliakovi zľahka omývala korene. Čím viac sa dostával do stredu potoka, 

voda bola búrlivejšia. Už bol skoro na druhom brehu, keď ho zachytil silný prúd vody a začal ho unášať preč. Chvíľu bol na 
hladine, chvíľu pod ňou, ale nevzdával sa a z celej sily bojoval s týmto živlom. 

Drozd chytil margarétku do zobáčika, preniesol ju cez potok na okraj Čarovnej lúky a ponáhľal sa bodliakovi na pomoc. 
Nemohol ho však nájsť. Lietal hore-dolu, keď odrazu uvidel vysileného bodliaka prichyteného pichliačmi o trávu na 
brehu potoka. Pomohol mu z vody von, prísne na neho pozrel a povedal:
„Ty si ale hrdina! Skôr, než urobíš nejakú hlúposť, začni premýšľať! Kúsok nižšie som videl strom spadnutý 
cez potok, mohol si prejsť po ňom.“
Unavený bodliak iba pokýval súhlasne hlavou a pomaly sa vybral späť k margarétke.

Tá zatiaľ nechápavo stála a neverila vlastným očiam.
Ako ju drozd preniesol cez potok a položil na zem, z margarétky sa stal čarovný kvietok 
a premenila sa na dievčinu v krásnych šatách. 
Medzitým priletel drozd a za ním sa pomaly približoval aj bodliak.
„Fíha!“ prekvapene zvolal drozd. „Aká si nádherná!“

Margarétka sa zvrtla, otočila sa a udivene pozrela na drozda. 
Vyzerala ako princezná. Keď ju bodliak uvidel, skoro spadol na zem 
od prekvapenia. Osušil sa a čakal, na čo sa premení on. Ale nič sa 
nestalo.
„Ja zostanem takýto?“ spýtal sa smutne drozda.
„Áno, milý môj,“ odpovedal mu drozd, „aj keď som ťa nechtiac 
posypal čarovným práškom a nachádzaš sa už na Čarovnej 
lúke, ty zostaneš takýto, lebo nesúťažíš. Je mi ľúto. Hoci, bolo 
by zaujímavé vidieť, ako sa premeníš ty a či z teba bude fešák.“

Margarétka videla, že ho to zarmútilo, podišla k nemu, 
pošteklila ho a pošepkala mu.
„Keď si takýto vykúpaný, vyzeráš ohromne!“ 
Bodliak sa pousmial, otočil sa a ...
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Stromy a tŕnie, ktoré rástli po okraji lúky, sa rozostúpili a vytvorili vchod na Čarovnú lúku. Margarétka s bodliakom 
nechápavo pozreli na drozda, ktorý iba kývol hlavou a naznačil im, že majú ísť ďalej. Pomaly prešli touto bránou z kríkov 
a stromov, ktorá sa za nimi okamžite zatvorila. Nachádzala sa pred nimi Čarovná lúka v celej svojej kráse. Niečo také nádherné 
ešte nevideli. Keď Margarétka uvidela lúku plnú kvetov rôznych farieb, úplne stratila reč. Na opačnej strane lúky bolo bralo 
s vodopádom, ktorý padal do jazierka. Na ňom plávali labute spolu s divými husami a kačkami a kvitli v ňom lekná všetkých 
možných farieb. Uprostred lúky rástol mohutný dub, z ktorého viseli tri hojdačky z lúčnych kvetov a na nich sedeli víly. Ešte 
nikdy víly nevidela. Pripadala si ako vo sne. Pred nimi sa nachádzalo pódium, na ktorom si svoje moderovanie pripravovala 
veverička. Pomaly sa začalo schádzať aj obecenstvo – lesná zver, vtáci, hmyz a aj motýle.

Margarétka pristúpila k vílam a nesmelo sa spýtala.
„Dobrý večer, som tu správne? Ja som margarétka z lúky na okraji lesa a prišla 
som na súťaž.“
„Dobrý večer aj tebe, margarétka, vitaj!“ privítala ju Emília. 

„Čakáme už iba na teba. Všetky súťažiace kvietky sú už tu. Choď za pódium, 
nájdi si svoje miesto a priprav sa.“
„Je veľmi pekná,“ pošepkala sestrám Marianna, „nemyslíte?“

„Asi máme novú favoritku,“ súhlasila s ňou Milica.

Margarétka kývla hlavou a rozlúčila sa s vílami. Bola očarená. 
V rýchlosti poďakovala drozdovi, že ich doviedol až na Čarovnú lúku, 
pristúpila k bodliakovi a roztraseným hlasom mu povedala:
„Už je to len na mne. Ďalej musím ísť sama. Drž mi palce, aby som niečo 

nepokazila.“ 
Bodliak sa usmial a snažil sa ju povzbudiť.
„Neboj sa, budem tu nablízku dávať pozor. Si krajšia, než si dokážeš 
predstaviť. Mysli na to!“

Margarétka sa rozlúčila aj s bodliakom a ponáhľala sa do zákulisia, 
kde už čakali súťažiace kvietky. Bodliak si našiel miesto pod pódiom, aby 
mal dobrý výhľad a bol svojej priateľke nablízku.

Keď boli všetci na svojich miestach a Čarovná lúka bola plná hostí, 
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víly dali pokyn, aby sa súťaž začala. Mesiačik sa rozžiaril najviac, ako vedel, a pomáhalo mu pri tom aj množstvo hviezd na 
oblohe, aby obecenstvo dobre videlo. Svätojánske mušky sa rozostúpili po okraji lúky a rozžiarili ju svojimi svetielkami. 
Všetci prítomní nedočkavo očakávali, čo bude nasledovať.

Vtom začala hrať hudba a na javisko vyšla veverička ako moderátorka večera. Oblečené mala slávnostné šaty bielej 
farby, ktoré tvorili kontrast s červenou farbou jej mohutného chvosta. Obecenstvo ju privítalo silným potleskom. 

K pódiu priletel aj vietor a začal jemne pofukovať. Veveričkin chvost pri tom ladne povieval, čo pôsobilo veľmi slávnostne. 
Veverička všetkých prítomných privítala a zarecitovala báseň.

Vyšiel mesiac, vyšli hviezdy,
už je tu ten čas,
kedy súťaž plná farieb
milo víta vás.

Prišli víly, prišli kvietky,
prišla lesná zver,
dokonca aj vykúkajú
malé myšky z dier.

Vítame vás, milí hostia, 
vítame vás krásne,
zabavte sa, veseľte sa,
pokým mesiac zhasne.
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Obecenstvo nadšene tlieskalo a slávnostný večer 
mohol začať.
„Vážení hostia,“ oslovila obecenstvo veverička, „dnes večer 
sa vám predstaví niekoľko prekrásnych kvetov. Niektoré sú 
obyčajné, iné vzácne a chránené. Mnohé sú liečivé, ďalšie 
sú považované za burinu a niektoré sú dokonca jedovaté. 
Všetky tieto kvety však majú na lúkach svoje miesto 
a význam. Dozviete sa o nich mnoho zaujímavostí, 
o ktorých ste možno vôbec netušili. Vďaka vílam, ktoré
sú ochrankyne a strážkyne Čarovnej lúky, spoznáte
kvietky trochu inak, než ste zvyknutí. Pomocou čarovnej
moci víl, našich porotkýň, ich uvidíte v nezvyčajnej,
kúzelnej podobe. Pozývam teraz na pódium súťažiace
kvietky. Privítajme ich!“ zvolala.

Obecenstvo nadšene tlieskalo a na javisko 
začali postupne vychádzať kvietky. Na sebe mali 
prekrásne šaty tých najzaujímavejších tvarov 
a farieb. Niekoľkokrát sa prešli po javisku a pomaly 
odišli do zákulisia. 

Po krátkej prestávke spestrenej Lúčnou 
hudobnou skupinou svrčkov nasledovalo 
predstavovanie kvietkov. 
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Pľúcnik lekársky

Veverička zavolala na pódium prvý kvet a takto ho predstavila:
„Určite ste sa už stretli s rastlinkou, ktorá má na stonke niekoľko kvetov v tvare kalíškov 
v rôznych farbách od ružovej, cez fialovú, až po modrú. Týmto kvietkom je pľúcnik lekársky 
a dnes vám ho predstavujeme s číslom 1 v šatách v kombinácii týchto troch farieb. Čo 
myslíte, prečo sa volá pľúcnik?“ spýtala sa veverička publika.
Jeleň zakričal: „Lebo lieči pľúca!“

„Áno, je to liečivá bylinka, ktorá pomáha pri ochorení dýchacích ciest,“ 
súhlasila veverička. „Okrem lúky nájdeme pľúcniky rásť aj 
pri lesných cestách,“ doplnila.

„Ako vieme, že je to pľúcnik lekársky? Veď ich je 
niekoľko druhov,“*1 spýtala sa Milica.

„Pozri sa, na listoch má také malé biele bodky, to 
podľa toho,“ odpovedala jej Emília. 

Milica pokývala hlavou a nadšene mu 
zatlieskala.

Pľúcnik odišiel do zákulisia a na pódium vyšiel 
ďalší kvietok.

1 *Evidujeme približne 40 druhov pľúcnikov.
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„Predstavujeme vám súťažiaci kvietok s číslom 2. Je ním klinček lesklý v šatách sýtoružovej 
farby,“ oznámila veverička. 
„Tento kvietok je veľmi vzácny a v súčasnosti rastie iba na jednom mieste na Slovensku, 
preto je chránený. Kvietky s takou veľkou ochranou, akú má klinček lesklý, si vyžadujú 
špeciálny prístup. Nesmieme ich trhať, ani zašliapavať a na území, na ktorom rastú, sa 
nesmú sadiť stromy.

Klinčekov ružovej farby je niekoľko druhov. Viete, ako 
sa od nich klinček lesklý odlišuje?“ spýtala sa veverička 

a pokračovala: „Keďže je taký vzácny, asi nie, preto vám 
to prezradím. Jeho kvety kvitnú jednotlivo, nie vo 
zväzkoch, a majú tmavočervené škvrny. 

Na klinčekoch môžeme často vidieť motýle. Ja som si 
myslela, že si chcú na nich oddýchnuť od lietania. 

Je to však preto, lebo kvietky klinčekov sú 
motýľmi opeľované,“ vysvetlila veverička.
„To sú naozaj zaujímavé informácie. 
Dobre to začína,“ pošepkala Milica 

Marianne. Tá sa usmiala a súhlasne 
prikývla.

Klinček lesklý
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Na javisku sa zatiaľ kvietky vymenili a veverička pokračovala.
„S číslom 3 privítajme zlatobyľ obyčajnú*2 v šatách zlatožltej farby. Upúta nielen svojou 

farbou ale aj výškou, lebo dorastá až do výšky osemdesiat centimetrov. 
Viete prečo sa volá zlatobyľ?“ spýtala sa.
„Asi preto, že vyzerá ako posypaná zlatom!“ zakričal niekto z publika. 
Veverička súhlasila: „Áno, je to tak, no patrí tiež medzi liečivé 
bylinky a jej účinky sú také vzácne, že sa môžu prirovnať k zlatu. 
Zlatobyľ obľubuje slniečko, ale nemá rada, ak je príliš horúco,“ 
predstavila ju veverička.

Mesiačik sa nemohol vynadívať na krásnu zlatistú 
farbu tohto kvietka. Obecenstvo tak nadšene 

tlieskalo, že sa zlatobyľ po pódiu prešla 
ešte raz. Odišla do zákulisia a na 

javisko vyšiel ďalší kvietok.

2 *Zlatobyľ obyčajnú v súčasnej dobe z nášho územia vytláča jej príbuzná zlatobyľ kanadská, ktorá sa začala nekontrolovane rozširovať.

Zlatobyľ obyčajná

zlatobyľ kanadská
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„S číslom 4 vám predstavujeme fialku voňavú,“ pokračovala veverička.
„Patrí skôr medzi malé, ale určite najkrajšie sfarbené kvietky a najstaršie liečivé byliny. Má 
sýtofialovú farbu a prenikavú vôňu.“

Ako sa fialka prechádzala po pódiu, odrazu začalo hrmieť a pršať. Aj búrka sa prišla 
pozrieť na túto nezvyčajnú udalosť. Keď zahrmelo, fialka sa zľakla a utiekla z pódia. 

Veverička sa snažila zachrániť situáciu a povedala: „Zaujímavosťou je, že tento kvietok 
má strach z búrky. Keď je fialka rozkvitnutá, pri búrke od zľaknutia stratí svoju vôňu. Aj 
fialky patria medzi kvietky, ktoré prospievajú zdraviu a vďaka vôni sú ich výťažky súčasťou 
parfumov,“ spresnila veverička.

Vyplašená fialka utiekla do zákulisia a prenikavo plakala. Margarétka to uvidela, 
podišla k nej a snažila sa ju povzbudiť. 
„Neboj sa, fialka, veď to bola iba búrka. Ako prišla, tak 
aj odíde. Bola iba zvedavá, čo sa tu deje,“ povedala 
margarétka.
„Ja sa teraz veľmi hanbím,“ odpovedala jej fialka, 
„už nevoniam a navyše si všetci určite myslia, že 
som bojko. Takto nemám šancu vyhrať.“
„Ešte nie je nič stratené,“ utišovala ju margarétka, 
„o všetkom aj tak rozhodujú víly a tie vedia, aká 
vie byť búrka. Hlavu hore a bež ešte raz na 
pódium!“ 

Prekvapení diváci čakali, ako sa situácia vyvinie. 
Fialka si poutierala slzy a neisto vyšla na pódium. Ako ju obecenstvo 

uvidelo, začalo tlieskať, čo fialku povzbudilo. Ešte raz sa prešla po javisku a so 
vztýčenou hlavou odišla do zákulisia. Bežala hneď za margarétkou, aby jej poďakovala 
za podporu a pomoc. Tak sa z nich stali priateľky.

Fialka voňavá
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Súťaž pokračovala ďalej a veverička predstavila ďalší kvet.
„Súťažiacim s číslom 5 je kvietok, ktorý začína kvitnúť na jar medzi 
prvými. Volá sa prvosienka jarná a predstavujeme vám ju v šatách žltej 
farby. 

Listy prvosienok vyrastajú priamo nad zemou a nad nimi sa týči 
tenká stonka, na konci ktorej je zväzok kvietkov žltej farby.

Prvosienky taktiež patria medzi liečivé bylinky, dokonca 
s vysokým obsahom vitamínu C. Ich čerstvé mladé lístky sú vhodné ku 
konzumácii a pridávajú sa do jarných šalátov. Najobľúbenejším miestom 
pre život prvosienok je lúka,“ oznámila veverička.

Obecenstvo nadšene tlieskalo, čo prvosienka využila a ešte raz 
sa prešla po pódiu.

Do zákulisia však nešla. Zostala na javisku a pridal sa k nej aj pľúcnik, klinček, zlatobyľ 
a fialka. Diváci nechápali, čo sa deje. Vari je už koniec? 

Veverička pokračovala. „Na pódiu vidíte prvých päť súťažiacich kvietkov. Ja si vás teraz 
trochu vyskúšam. Dávali ste pozor? Mám pre vás počas súťaže pripravených niekoľko otázok. Kto má 
záujem, môže na ne odpovedať. Na konci súťaže víly vyžrebujú zo správnych odpovedí päť divákov, pre 
ktorých majú pripravené malé prekvapenie.“
Obecenstvo spozornelo a začalo tlieskať.
„Prvá otázka znie. Ktorý z týchto kvietkov patrí medzi najstaršie liečivé byliny?“ spýtala sa.

Medzi obecenstvom nastal ruch a veverička pre istotu otázku zopakovala ešte raz. Kvietky sa na javisku uklonili 
a pomaly odišli do zákulisia. Nasledovala krátka prestávka, ktorú spestril svojím vystúpením Baletný súbor motýľov. Po ich 
predstavení súťaž pokračovala a veverička uviedla ďalší kvietok.

Prvosienka jarná
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„Súťažiacou s číslom 6 je snežienka jarná. Je to úplne prvý kvietok, ktorý v roku zakvitne. 
Kvitne ešte skôr, než prvosienka. Niekedy jej hlávku vidno už spod snehu, preto dostala 
takýto názov. Je to taká snežná žienka. Nie je to vysoký kvietok, ale napriek tomu zaujme 
svojou snehovo bielou farbou. Snežienky sú mierne jedovaté rastliny. Viete, čím sa odlišujú 
od ostatných kvetov?“ spýtala sa veverička.
Odrazu zostalo ticho. Nikto nevedel.
„Prezradím vám to,“ povedala veverička a pokračovala: „Ako jedna z mála lúčnych kvetov 
nevyrastá z korienka, ale z cibuľky, ktorá je z celej rastliny najviac jedovatá. Napriek tomu, 

že je tento kvietok jedovatý, po dlhej zime nám svojím kvitnutím robí veľkú radosť. Preto je 
nazývaný posol jari,“ doplnila veverička.

„Snežienky v minulosti patrili medzi chránené 
rastliny. V súčasnosti už chránené nie sú, ale stále 
patria medzi ohrozené druhy. Aj vy by ste chceli 
vidieť v budúcnosti ešte kvitnúť snežienky? Ja áno,“ 
priznala sa veverička. „Čo by sme pre to asi mali 
urobiť?“ zamyslela sa nahlas a pokračovala: 
„Snežienky sú medzi ľuďmi veľmi obľúbené 
a pre ich pekný vzhľad ich dokonca pestujú 
v záhradách.“

Bodliak pod pódiom nemohol zo 
snežienky spustiť oči. Takýto kvietok ešte nevidel. 
Snežienka, napriek tomu, že je jedovatá, sa na neho 
milo usmievala a keď odchádzala z pódia, na rozlúčku 
mu zakývala.

Snežienka jarná
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Vzápätí vyšiel na javisko ďalší kvietok.
„S číslom 7 vám vo fialovej farbe predstavujeme zvonček 

broskyňolistý,“ oznámila veverička.
„Myslíte si správne, názov dostal podľa tvaru kvietku, 
ktorý pripomína zvonček. Listy má úzke a lesklé, presne 
ako broskyňa. Na dlhej stonke má až niekoľko kvietkov 
a zo všetkých druhov zvončekov sú jeho kvietky najväčšie 
a najkrajšie. Preto je ozdobou každej lúky,“ dodala veverička.

Tento kvietok sa veľmi páčil víle Milici. Ocenila ho preto 
silným potleskom.

Margarétka zostala odrazu veľmi nervózna. 
Nasledovalo číslo 8, ktoré si vyžrebovala ona. Nesmelo 
pozrela na fialku, ktorá stála v rohu šatne a naznačovala, 
že jej drží palce. 

V bielych šatách so žltým živôtikom vyšla na pódium a vtom začalo 
jemne pršať. Dažďové kvapky sa prichytili na jej bielych šatách a pri 

mesačnom svite žiarili, ako by ich mala posypané diamantmi. Vyzerala 
prekrásne. 

Bodliak pod pódiom začal silno tlieskať a pískať, čo nabudilo aj obecenstvo, 
ktoré sa k nemu pridalo.

Zvonček broskyňolistý
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„S číslom 8 vám predstavujeme margarétu bielu,“ oznámila veverička a pokračovala. 
„Dorastá do výšky asi päťdesiat centimetrov. Má tenkú a dlhú stonku, na konci ktorej je kvet 
žlto-bielej farby. 

Margarétky sú nielen krásne, ale aj užitočné. Kvety a listy margarétok sú jedlé 
a používajú sa do šalátov. Všetky časti rastlín sa dajú využiť v kuchyni. Môžu 

sa dusiť, variť, marinovať a aj restovať. 
Okrem toho, že sú margarétky jedlé, majú aj liečivé účinky. 

Vyrábajú sa z nich čaje a hojivé balzamy na pokožku. Margarétky 
sú skrátka nádherné a užitočné,“ zhrnula veverička.

Nastal obrovský potlesk, čo margarétku veľmi potešilo 
a posmelilo. Stalo sa však to, čo nikto nečakal. Na mokrej zemi 

sa jej pošmykla noha, stratila rovnováhu a spadla.
Jedna časť obecenstva sa zľakla, či sa jej niečo nestalo, 

druhá sa usmievala, lebo celá situácia vyzerala smiešne. Vyľakaný 
bodliak sa začal škriabať na pódium, aby margarétke pomohol, 
čo bolo ešte komickejšie a obecenstvo sa začalo nahlas smiať.
„Som v poriadku,“ povedala margarétka bodliakovi, „nič mi nie 

je.“ Vstala, usmiala sa a pomaly odchádzala do šatne. Bodliak 
celý nešťastný za ňou pozeral a chcel jej nejako pomôcť, ale 

nevedel ako. Vtom sa pohľadom zastavil, lebo uvidel, ako sa 
spoza opony na neho usmieva snežienka. Celý očervenel a nevedel, čo má 

robiť. Veľmi sa hanbil, tak sa utekal skryť pod pódium.
Sklamanú margarétku už v šatni čakala fialka a začala ju utišovať.

„Možno si niektorí nevšimli, že si spadla,“ povedala smutne.
„Myslíš?“ spýtala sa margarétka. „Veď som sa natiahla cez celé javisko ako žaba. Ušpinila som si šaty a celá 
sukňa mi skončila na hlave.“

Margaréta biela
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„No, nie je to až také zlé,“ povedala fialka, „šaty vyčistí voda, môžeme ich vyprať v potoku a s tým 
ostatným, ...“ zamyslela sa. „Veď o nič nejde. Ja som zase vyzerala, akoby som pustila do nohavíc, 
keď zahrmelo.“ 
Margarétka sa na ňu zadívala a v tom sa obe začali smiať.
„My sme ale dvojka!“ povedala margarétka, chytila fialku za ruku a odišli spolu k potoku vyčistiť 
margarétke šaty.

Súťaž pokračovala ďalej a veverička 
uviedla ďalší kvet.
„Určite ste videli v tráve rásť malé 
biele kvietky, ktoré kvitli od jari až do 

neskorej jesene a vyzerali skoro ako malé 
margarétky. Boli to sedmokrásky. S číslom 
9 vám predstavujeme sedmokrásku 

obyčajnú,“ oznámila veverička.
„Nie veľmi vysoký kvietok, dosahuje 
výšku najviac desať centimetrov, rastie 
v skupinkách v tráve a pripomína bielo-
zelený koberček. Pre jej krásu ju dokonca 
nazývajú stokráska. Tiež prospieva 
zdraviu. Zo sedmokrások sa robia čaje, tinktúry a zápary, ktoré priaznivo pôsobia 
napríklad proti kašľu a na pokožku. 

Tento kvietok potrebuje veľa vody. Zaujímavosťou je, že ak má priaznivé 
podmienky pre rast, i keď je malý, vie udusiť aj veľký bodliak,“ predstavila ju veverička.

„Uf, na tú si musím dávať pozor,“ pomyslel si bodliak a urobil niekoľko krokov vzad, aby bol 
od sedmokrásky čo najďalej.

Sedmokráska obyčajná
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Sedmokráska odišla do zákulisia a na javisko 
vyšiel ďalší kvet.

„Kvietok, ktorý sa vám predvedie s číslom 10, 
nemusíme snáď ani predstavovať. Má takú výraznú 

červenú farbu, že ho vidno už z ďaleka,“ oznámila veverička. 
„Viete, ako sa volá?“ spýtala sa.

„Vlčí mak!“ ozvalo sa z publika.
„Áno, je to mak vlčí. Okrem lúk sa v minulosti vyskytoval aj na poli 

medzi obilím. Maky vlčie v dnešnej dobe na poliach vidíme 
už zriedka a stáva sa z nich ohrozený druh. Používajú sa 

ako prírodné farbivo a zaraďujeme ich medzi jedovaté, no 
zároveň liečivé rastliny,“ doplnila veverička.

Vlčí mak sa veľmi páčil víle Emílii. Jeho šaty mali presne 
takú farbu ako tie jej. Tú krásu ocenila silným potleskom.

Ani vlčí mak nešiel do zákulisia. Pridala sa k nemu snežienka, 
zvonček, margarétka a sedmokráska. Veverička pokračovala. 

„Na javisku máme druhú päticu kvietkov a ja vám položím ďalšiu otázku. Ktorý z týchto kvetov 
vyrastá z cibuľky?“ spýtala sa.

Diváci si začali šepkať a veverička otázku zopakovala ešte raz. Kvety sa na javisku uklonili 
a za silného potlesku odišli do zákulisia. 

Opäť nasledovala krátka prestávka, počas ktorej sa predstavil Zbor jazerných žiab a svoje 
sólo zaspievala slávna ropucha. Po ich vystúpení súťaž pokračovala uvedením ďalšieho kvietka.

Mak vlčí
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„S číslom 11 vám predstavujeme jesienku obyčajnú,“ oznámila veverička. 
„Viete, podľa čoho dostala meno?“
„Podľa jesene!“ zakričal bodliak spod javiska.
„Áno,“ vraví veverička, „meno dostala podľa obdobia, v ktorom kvitne, a to je jeseň. 
Šaty má jemnej ružovej farby...“
„Veď je ako nahá,“ vykríkol niekto v publiku.
Veverička na to povedala: „Áno, jesienka 
nemá lístky, preto ju prezývajú naháč. Nie, 
že by ich vôbec nemala, ale tento kvietok 
je dvojročný. Prvý rok iba zakvitne a druhý 

rok mu vyrastú listy a plod. Je to vzácny 
a chránený kvietok. Ale pozor! Je 

jedovatý!“ upozornila veverička.
Jesienka bola preto mrzutá a všetci 

sa k nej báli priblížiť. Nahnevaná odišla do 
zákulisia a na javisko vyšiel ďalší súťažiaci 
kvietok.

Jesienka obyčajná
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„S číslom 12 sa nám predstaví ...“ vtom si všetci prítomní začali chytať nos, lebo po lúke 
sa niesla silná cesnaková vôňa, „medvedí cesnak,“ dokončila veverička a tiež si chytila nos. 
Pokračovala však ďalej.

„Listy má tmavozelenej a kvietok bielej farby. Najčasnejšie sa vyskytuje 
v lese a pri kvitnutí tvorí zeleno-biely koberec. Vie niekto, prečo sa tak 

volá?“ spýtala sa. „Asi to radšej rýchlo poviem ja. Meno dostal podľa 
medveďov, ktorí ho na jar konzumovali po prebudení, aby sa zbavili 
parazitov, a podľa silnej cesnakovej vône, ktorú všetci cítime,“ 
dokončila veverička a stále si držala nos.

Medvedí cesnak vyľakala reakcia publika na jeho vôňu 
a nevedel, čo má robiť.

„Veď si lístky nechaj v zákulisí,“ pošepkala fialka medvediemu 
cesnaku, ktorému po cesnaku voňajú iba listy. Samotný 

kvietok bez listov nádherne vonia. 
„To je dobrý nápad, ďakujem za radu,“ poďakoval 
sa medvedí cesnak, odložil si lístky do šatne 
a krásne voňajúci sa prešiel po pódiu.

Veverička však ocenila aj listy: „Jeho listy sú 
jedlé, veľmi zdravé a výživné.“ 

Medvedí cesnak celý šťastný a za veľkého 
potlesku odišiel pomalým krokom do zákulisia. Tam 

už čakal ďalší súťažiaci kvietok.

Medvedí cesnak
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„S číslom 13 vám v šatách bielej farby predstavujeme konvalinku voňavú,“ pokračovala veverička.
„Je to kvietok vysoký desať až dvadsať centimetrov a nádherne voňavý. Jej listy sa dajú ľahko 
zameniť s listami medvedieho cesnaku. Konvalinka však nie je jedlá a zdravá tak ako medvedí 
cesnak, je dokonca celá veľmi jedovatá. Po zjedení listov konvalinky nastáva otrava. Viete, aký je 
rozdiel medzi listami konvalinky a medvedieho cesnaku?“ spýtala sa.
V hľadisku zostalo ticho.

„Nikto nevie? Poviem to teda ja. Konvalinka má dva listy 
vyrastajúce proti sebe (zriedka je jeden, alebo sú 
maximálne tri), ktoré po cesnaku nevoňajú. Preto 
sa od listov medvedieho cesnaku dajú veľmi 
ľahko odlíšiť. Kvietky pripomínajú niekoľko 
malých kalíškov a sú snehovo biele. Pre jej 

slabý výskyt je tiež vzácna a vďaka vôni sa výťažky 
z konvaliniek využívajú ako prísada do mydiel, 

kozmetiky a parfumov,“ doplnila veverička.
Nahnevaná konvalinka sa vrátila do zákulisia 

a za to, že veverička prezradila, že je jedovatá, začala 
všetko rozhadzovať a ničiť. Ako prechádzala okolo 

šatní, stretla jesienku. Tieto dva jedovaté kvietky boli 
také zlostné, že museli niečo vyparatiť, aby sa im uľavilo. 

V šatni uvideli púpavu, ako sa pripravuje na súťaž.
„Vidíš, jesienka, aké má púpava pekné šaty?“ spýtala sa 
nahnevaná konvalinka.
„Už ju chvíľu pozorujem,“ povedala jesienka. „Čo keby 
sme jej trochu pomohli s prípravou?“
„Poďme!“ súhlasila konvalinka.

Konvalinka voňavá
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„Nasleduje súťažiaca s číslom 14,“ oznámila 
veverička. „Predstavujeme vám nezábudku močiarnu 

v šatách bledomodrej farby.“
„Veď má farbu, ako obloha cez deň!“ skríkol 
niekto v publiku.

„Áno,“ súhlasila veverička, „jasná obloha 
má farbu podľa tohto kvietka,“ žartovne 
poznamenala. „Nezábudka je vysoká 
dvadsať až tridsať centimetrov 
a nájdeme ju rásť na brehoch riek 
a potokov, pri prameňoch, na 
vlhkých lúkach a v priekopách. 
Je tiež jedovatá a ľudia ju často 
pestujú v záhradkách, kde 
sa jej darí rovnako dobre, ako 
na lúke,“ predstavila nezábudku 

veverička.
Nezábudka odišla pomalým krokom 

do zákulisia, kde sa pripravoval ďalší súťažiaci 
kvietok. Ten vyšiel na pódium a veverička pokračovala.

Prikradli sa k nej a od hnevu jej roztrhali prekrásne žlté 
šaty. Spokojné s tým, čo urobili, odišli medzi ostatné kvietky 
a zabávali sa. 

Na javisku súťaž pokračovala ďalším číslom.

Nezábudka močiarna
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„Číslo 15 si vyžreboval plesnivec alpínsky. Rastie vysoko v horách a má rád 
chladnejšie podnebie. Videli ste už niekde kvitnúť takýto kvietok?“ spýtala sa. 
„Pravdepodobne nie, lebo je veľmi vzácny. Plesnivec je symbolom pohoria Alpy, kde 
sa vyskytuje najčastejšie a podľa čoho má aj prívlastok – alpínsky. Rastie vo výškach 
až do tritisíc metrov nad morom. Plesnivec rastie aj u nás. Hádajte kde?“
„V Tatrách!“ zakričal z publika orol.
„Samozrejme,“ pokračovala veverička, „orol skalný, ktorý žije v Tatrách, to vie 
asi najlepšie. Plesnivec rastie v našich najvyšších horách – vo 

Vysokých Tatrách. Výťažok z plesnivca alpínskeho je veľmi silný 
antioxidant*3 a pôsobí prospešne pre ľudský organizmus, čo 

vedci dokázali aj v laboratóriách. Turisti si ho tak obľúbili, 
až ho skoro vyhubili. Preto je veľmi vzácny a patrí medzi prvé 

zákonom chránené rastliny. Jeho biely kvietok je obrastený malými 
chĺpkami. Plesnivec je doteraz symbolom rakúskych a nemeckých 

horských jednotiek a poľovníkov,“ oznámila veverička.
Plesnivec sa vznešene prešiel po pódiu, niekoľkokrát sa uklonil a za veľkého 

potlesku odišiel do zákulisia. Tam si z lupienkov musel poutierať pot, lebo mu bolo veľmi horúco, keďže 
je zvyknutý rásť v chladnejších podmienkach.

Potom sa vrátil na pódium spolu s jesienkou, medvedím cesnakom, konvalinkou a nezábudkou, kde 
už mala veverička pripravenú pre obecenstvo ďalšiu otázku.
„Prezrite si dobre tretiu päticu súťažiacich kvetov. Tretia otázka znie. Listy ktorého kvetu sú natoľko 
jedovaté, že ich konzumácia môže spôsobiť vážne zdravotné problémy?“ spýtala sa veverička. 
Pre istotu zopakovala otázku ešte raz a poďakovala kvietkom na javisku, ktoré sa uklonili a postupne 
odišli do zákulisia.

3 *Antioxidant je látka, ktorá je nevyhnutná pre prežitie všetkých živých organizmov.

Plesnivec alpínsky



27

„Máme za sebou prvú časť nášho nádherného večera,“ 
pokračovala veverička. „Teraz nasleduje prestávka, ktorú nám 
spestria myšky – akrobatky. Predstavia nám svoje úplne 
nové číslo,“ uviedla veverička myšky.

Začala hrať hudba a na javisko vybehli štyri myšky 
v pásikavých oblekoch. Obecenstvo sa začalo smiať 
a povzbudzovať ich potleskom. Myšky skákali, robili saltá, 
podliezali sa a naháňali si chvostíky. Svoju šou predviedli 
najlepšie ako vedeli, napriek veľkej tréme, lebo pred toľkým 
publikom ešte nevystupovali. 

Obecenstvo sa na nich smialo a nadšene im tlieskalo. 
Spokojná bola aj víla Emília, ktorej sa šou s myškami veľmi 
páčila.

V zákulisí zatiaľ margarétka debatovala s fialkou 
a medvedím cesnakom. Jedným očkom však spoza opony 
žmurkala na bodliaka, ktorý sedel priamo pod pódiom.

Po prestávke sa na javisko opäť dostavila veverička a súťaž sa preniesla do druhej časti.
„Vážení diváci, po veľmi zábavnej prestávke pokračujeme ďalším súťažiacim kvietkom,“ oznámila. „S číslom 16 vám 
predstavujeme púpavu lekársku. Je to síce bežný kvietok, ale o to užitočnejší,“ povedala. 

Púpava sa však na javisku neukázala. 
„Čo sa stalo?“ pýtali sa diváci. „Kde je?“

Púpava sedela v šatni smutná v roztrhaných šatách a premýšľala, že odstúpi zo súťaže.
„Nemáš tu nejaké náhradné šaty?“ spýtala sa jej fialka, ktorá išla s margarétkou okolo jej šatne.
„Veď môžu byť aj obyčajné. Krása sa neskrýva len v nádherných šatách, ale aj v tom, aký je kvietok užitočný a ako sa správa 
k ostatným,“ povzbudila ju margarétka.
„Mám tu jedny šaty, ktoré mám pripravené, keď odkvitnem. Vtedy sa premením na biely lampášik plný semienok,“ odpovedala 
jej púpava.
„No vidíš, obleč si tie a bež na pódium,“ povedala margarétka.
A tak sa aj stalo. Púpava sa prezliekla, vyšla na pódium a veverička pokračovala.
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„Púpava je kvietok, ktorý obľubujú včielky a je veľmi zdravá. Z kvietkov 
sa robí púpavový sirup, ktorý chutí ako med, z listov šaláty a dokonca je 
veľmi užitočný pre zdravie aj koreň. Kvietok má žltú farbu...“
V tej chvíli sa veverička zarazila, lebo uvidela púpavu v šatách bielej 
farby. Ale nenechala sa zaskočiť a pokračovala: „Po odkvitnutí vytvára 
semienka, ktoré pripomínajú biely lampášik a v týchto šatách sa nám 
púpava práve predstavuje. So semienkami sa veľmi rád pohráva vietor.“ 
Ako to dopovedala, zvedavý vietor fúkol a odfúkol púpave z hlávky na lúku 

jej biely klobúčik plný semienok. Margarétka celá 
vystrašená chcela utekať na lúku a pozberať odfúknuté 

semienka, ale púpava ju zastavila.
„Nechaj to tak, to je v poriadku,“ povedala, „z tých 
semienok na budúci rok vyrastú nové púpavy 

a bude nás o niečo viac.“
S holou hlávkou, bez klobúčika, sa 
vrátila do šatne, kde na ňu čakalo 

prekvapenie. Margarétka 
s fialkou jej zavolali na pomoc 

včielky, ktoré usilovne pracovali 
a žihadielkami zašili púpave počas 

jej predstavovania na javisku roztrhané 
žlté šaty. Púpava bola veľmi dojatá.

Púpava lekárska
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Medzitým vyšiel na pódium ďalší kvietok a veverička pokračovala jeho 
predstavením.

„Číslo 17 má vstavačovec májový, čiže orchidea,“ 
spresnila veverička. 
„Nádherná a veľmi vzácna rastlinka rastie najradšej na lúkach. 
Voľne v prírode rastúcich orchideí je niekoľko druhov a majú 
rôzne farby. Po presadení z prírody do kvetináča alebo do 
záhrady však orchidea zahynie. Viete prečo?“ spýtala sa 
veverička. Keďže nikto neodpovedal, pokračovala. 
„Nie je ako šľachtená orchidea, ktorá sa pestuje v črepníku. 

Pre svoj život potrebuje voľnú prírodu. Preto ju radšej 
nevykopávajme. Dnes vám ju predstavujeme 

v ružovej farbe, ktorá jej veľmi pristane,“ dokončila 
veverička.

Mesiačik sa nemohol vynadívať na toľkú 
krásu. „To je moja favoritka,“ povedal a rozžiaril 

sa ešte silnejšie, aby ju lepšie videl.
Na javisku sa kvietky opäť 

vymenili a veverička pokračovala.

Vstavačovec májový
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„S číslom 18 sa nám v bledomodrých šatách predstavuje čakanka obyčajná. 
Rastie najčastejšie pri cestách. O čakanke koluje stará legenda. Počul o nej už niekto?“ 
spýtala sa veverička publika. 
„Ja!“ zakričal zajac poľný, postavil sa a povedal: „Legenda 
hovorí, že je to dievčina s modrými očami, ktorá pri ceste 

čaká na svojho milého, kým sa vráti z vojny.“
„Áno, je to presne tak,“ súhlasila veverička a pokračovala: 

„Čakanky majú malé lístky a veľmi pekný bledomodrý 
kvietok. Z koreňa čakanky sa vyrába zdravý nápoj – káva 

cigória. Čakanky patria tiež medzi liečivé bylinky, ktoré 
prospievajú pečeni a čistia organizmus,“ doplnila veverička.

„To musím vyskúšať,“ povedala nadšene Emília sestrám.
„Aj mňa to zaujalo,“ zašepkala Marianna.

„Ráno teda pijeme kávu z koreňa čakanky,“ žartovne 
poznamenala Milica a žmurkla na sestry. Víly sa 

zasmiali a súťaž pokračovala predstavením 
ďalšieho kvetu.

Čakanka obyčajná
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„Číslo 19 má záružlie močiarne a predstavuje sa nám v šatách žltej farby,“ uviedla 
veverička ďalší kvet.
„Čo myslíte, prečo močiarne?“ spýtala sa.
„Lebo rastie v močarinách?“ reagoval niekto v publiku.

„Áno,“ povedala veverička, „najčastejšie rastie na jar na 
brehoch potokov a v močarinách, preto obsahuje 

veľa vody. Po odtrhnutí veľmi rýchlo vädne, tak ho 
radšej netrhajme. Kvietky majú sýtožltú farbu, listy 
tmavozelenú a jeho stonka je dutá,“ dodala veverička.

Záružlie sa prešlo za silného potlesku po pódiu 
a posadilo sa na breh potôčika, kde si ponorilo nôžky 

do vody, aby malo dostatočnú vlahu. 
Veverička pokračovala uvedením 

ďalšieho kvietka.

Záružlie močiarne
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„S číslom 20 sa vám predstavuje ostrôžka poľná, alebo ako ju ľudovo 
nazývajú – stračia nôžka. Všimol si už niekto rásť tento kvietok?“ spýtala sa.
„Fijúúú, ja som si ho všimol,“ zafúkol vietor a veverička pokračovala.
„Určite si vietor všimol jeho malé, fialové kvietky, ktoré svojím tvarom 
pripomínajú odtlačok stračej nôžky. Najradšej rastie na okraji poľa, väčšinou 
ako burina. Ostrôžka je jedovatá bylina. Jej kvietky však pôsobia veľmi 
nežne a jemne,“ predstavila ju veverička.

„Aj táto sa mi páči,“ povedala natešene Milica. 
„Má farbu skoro ako moje šaty.“

Vtom nastal hluk 
a k pódiu priletelo niekoľko 
vtákov. Boli to straky.
„Naozaj vyzerá ako odtlačok 
mojej nôžky,“ zakričala jedna 
z nich.

„Veď som ti vravela a ty si mi 
neverila,“ zakričala ďalšia.

Veverička na straky, ktoré svojím 
hlukom rušili divákov a súťažiace kvietky, 

prísne pozrela a pokračovala:
„Mám taký dojem, že nám pribudli nové 

súťažiace. Ostrôžka má silnú konkurenciu. Vidí sa mi však, že skôr by sa hodili do súťaže – Kto 
je hlučnejší?“ zažartovala si na ich adresu. 

Straky si vôbec neuvedomili, že vyrušujú. Sklonili hlavy a rýchlo odleteli, aby mohla súťaž 
pokračovať ďalej.

Ostrôžka poľná
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Ostrôžka sa niekoľkokrát prešla po javisku, kde sa k nej pripojila aj púpava, vstavačovec, čakanka a záružlie. Veverička 
mala pre divákov pripravenú ďalšiu otázku.

„Predstavili sme vám štvrtú päticu kvietkov. Ak ste dávali pozor, nebude ťažké odpovedať na ďalšiu otázku. Z koreňa 
ktorého kvietka sa vyrába káva cigória, ktorá čistí pečeň a celý organizmus?“

Otázku ešte raz zopakovala, poďakovala kvietkom na javisku, ktoré sa uklonili a odišli do zákulisia.
Nasledovala opäť krátka prestávka. Na javisko vybehla Skupina lúčnych koníkov a predviedli svoje číslo v skákaní na 

trampolíne z lúčnych tráv. Ich predstavenie zožalo taký úspech, že museli pridať ešte jedno číslo. 

Ďatelina lúčna

Po ich vystúpení súťaž pokračovala a na javisko 
vyšiel ďalší kvietok.

„Poslednú päticu kvietkov nám s číslom 21 v ružových 
šatách otvára ďatelina lúčna,“ oznámila veverička. 

„Je to bežný kvietok a ľudia ďatelinu využívajú hlavne ako 
krmivo pre domáce zvieratá. Vďaka svojmu kvetu, ktorý 

pripomína ružovú alebo aj bielu guľku, je však veľmi užitočná 
pre včielky, ktoré z jej peľu vyrábajú med. Ďatelina taktiež 
býva voňavou súčasťou bylinkových čajov, ktoré sú vhodné 
najmä pre ženy,“ predstavila ju veverička.
„Aj to musíme vyskúšať,“ potešila sa Emília.
„Nikdy by som si nemyslela, že z ďateliny môže byť aj čaj. Ja 
ju poznám iba ako krmivo pre zvieratká,“ povedala udivene 

Milica.
Na javisku sa kvietky vymenili a veverička pokračovala.
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„Ako číslo 22 sa vám v bielych šatách predstavuje baza čierna. Viete prečo čierna, 
keď je vlastne biela?“ spýtala sa veverička. Keďže nikto neodpovedal, tak pokračovala.
„Kvietky má síce biele a jemne voňajúce po citróne, názov čierna dostala podľa plodov, 

ktoré sú tmavofialové, až čierne. Je to ker, ktorý dorastá do výšky až niekoľko metrov. 
Preto je najvyšším kvietkom v súťaži. Rastie na okrajoch lúk a polí, pri cestách a v lesoch.“
„Darí sa jej asi všade,“ zahundral bodliak pod pódiom.

„Áno,“ súhlasila veverička, „baza je veľmi prispôsobivá. Taktiež je užitočná. Z kvetov sa 
robí sirup a čaj, pridáva sa do kozmetiky a jej čierne plody sú tiež zdravé,“ doplnila 

veverička.
„To je síce pekné, ale keď som ich jedla minule, bolelo 

ma bruško,“ povedala Marianna.
Emília sa chytila za čelo, pozrela sa na 

Mariannu a pošepkala jej:
„Ty si tomu dala! Surové plody sa 

predsa nejedia. Spracujú sa na 
sirup alebo džem a až potom 
sa jedia. Aj to iba v malých 

množstvách, lebo obsahujú 
také látky, ktoré zaťažujú trávenie,“ 

upozornila ju.
„Jáááj,“ zvolala Marianna a šibalsky sa usmiala.

Baza čierna
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Medzitým vyšiel na javisko ďalší kvietok a veverička ho uviedla takto.
„S číslom 23 vám predstavujeme podbeľ liečivý. Šaty má žltej farby a svojím výzorom 

pripomína malé slniečko. Patrí tiež medzi liečivé rastliny, ktoré začnú kvitnúť na jar medzi 
prvými. Jeho výťažky sa využívajú napríklad pri ochorení dýchacích ciest. Pamätáte sa, 
kde ste videli rásť takýto kvietok?“ spýtala sa veverička.
„Pri potoku!“ zakričala žaba z publika.

„Áno,“ súhlasila veverička, „najradšej rastie v priekopách 
a pri potokoch. Ale kvôli nepriaznivým podmienkam 
pre život ho ubúda,“ predstavila podbeľ veverička.
„Ukážte mi ho, ako vyzerá,“ zafúkol vietor. „Máte 
pravdu, týchto kvietkov som v poslednej dobe 
videl málo.“

Podbeľ liečivý
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Za pofukovania vetra vyšiel na pódium ďalší kvietok.
„V tmavofialovej farbe s číslom 24 vám predstavujeme šalviu lúčnu,“ 
pokračovala veverička. „Počuli ste už o tomto kvietku? O šalvii 
možno áno, ale o lúčnej asi nie. Je to vysoký kvet, vhodný aj do 
kytice. Najčastejšie rastie na slnečných miestach. Napriek tomu, 
že sa vyskytuje hojne, oveľa známejšou je jej príbuzná šalvia 
lekárska, z ktorej sa robia čaje a dokonca sa pridáva do cukríkov 
a zubných pást. 

Šalvia lúčna je tiež liečivá bylinka, ale nie je taká známa 
ako šalvia lekárska. Používa sa ako kloktadlo a na zmiernenie 
potenia,“ spresnila veverička.

Víla Milica nadšene zatlieskala aj tomuto kvietku, lebo 
sa jej veľmi páčila jeho farba.

Šalvia sa uklonila a pomalým krokom odišla do 
zákulisia, kde už čakal ďalší kvet.

Šalvia lúčna



37

Veverička oznámila. „Predstavujeme vám posledný súťažiaci kvietok. S číslom 25 sa 
nám v šatách žltej farby predvádza divozel veľkokvetý. Kto už o ňom počul?“
V hľadisku sa ozvalo niekoľkokrát „ja!“.
„Viac nikto?“ spýtala sa veverička. „Tak vám o ňom niečo 
prezradím. Je to kvietok žltej farby, ktorý kvitne až na druhý 
rok. Prvý rok mu vyrastajú iba listy s jemnými chĺpkami. Súbor 
kvietkov pripomínajúci strapec vyrastá až na druhý rok z dlhej 
dutej stonky. Divozel môžeme vidieť kvitnúť celé leto, lebo každý 
deň rozkvitne nový kvet. 

V poslednej dobe sa často pestuje v záhradách. Aj divozel 
patrí medzi liečivé rastliny. Pridáva sa do čajových zmesí, robia 
sa z neho tinktúry a jeho veľké listy sa môžu používať ako 
obklad pri hojení rán,“ oznámila veverička.

Divozel sa pomalým a slávnostným krokom prešiel 
po pódiu a vychutnával si dlhý potlesk, lebo bol posledným 
súťažiacim kvietkom.

Nakoniec sa k nemu pripojila ďatelina, baza, podbeľ 
a šalvia, aby mohla veverička položiť divákom piatu 

otázku.
„Máme pred sebou poslednú päticu kvietkov 

a otázka znie: Ktorý z týchto kvetov je 
dvojročný a zakvitne až na druhý rok?“ 

Otázku zopakovala ešte raz, 
kvietky sa uklonili a za silného potlesku odišli 

do zákulisia.

Divozel veľkokvetý
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Veverička poďakovala všetkým súťažiacim a uviedla ďalšie číslo večera:
„Vážení hostia, kvietky sa nám predviedli v slávnostných šatách, čím potešili naše oči. Teraz nám predvedú, aké sú ohybné 
a zatancujú nám. Privítajme našich hudobníkov – Zbor spevavých vtáčikov, ktorý bude súťažiacim kvietkom spievať do 
tanca.“

Obecenstvo tlieskalo a Zbor spevavých vtáčikov sa dostavil na pódium, kde začal spievať svoju najobľúbenejšiu pieseň. 
Na javisko vyšli všetky súťažiace kvietky a nasledoval súťažný tanec. Bol to nádherný pohľad plný farieb a ladných pohybov. 
Počas tanca si víly vybrali sedem kvietkov, ktoré postúpili do finále. Tanec skončil a nastalo úplné ticho. Mesiac stmavol. 
Dokonca aj vietor prestal pofukovať. 

Veverička pomalým krokom podišla na okraj pódia a jasným hlasom oznámila: „Vážení 
hostia, počas súťažného tanca si naše porotkyne vybrali sedem kvietkov, ktoré postupujú 
do finále dnešnej súťaže. Finalistkami sa stávajú:

fialka voňavá,
klinček lesklý,

púpava lekárska,
margaréta biela,

mak vlčí,
vstavačovec májový
a medvedí cesnak.

Všetky kvietky boli odmenené silným potleskom a postupne odišli do zákulisia. 
Sedem finalistiek sa muselo pripraviť na ďalšiu disciplínu, ktorou bol krátky rozhovor. 

Veverička pozvala na pódium prvý kvietok, ktorým bola fialka. Porozprávala 
svoj príbeh o stratení vône a o strachu z búrky.

Ako ďalší nasledoval klinček a hovoril o lúke, na ktorej rastie a o motýľoch, 
ktorých pre nepriaznivé podmienky pre život tiež ubúda.

Pokračovala púpava s príbehom o včielkach, s ktorými je dobrá 
priateľka. Poďakovala im za to, že jej zašili šaty, aby sa mohla predstaviť aj 
v prekrásnych žltých šatách.
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Margarétka hovorila o bodliakovi, o ich priateľstve a spoločnej ceste na Čarovnú lúku. 
Vlčí mak spomenul ťažké podmienky pre život na poli, ktoré sú spôsobené používaním chemikálií v poľnohospodárstve. 
Orchidea porozprávala príbeh o kvetoch, ktoré ľudia vykopali, aby si ich zasadili v záhradkách, kde napokon zahynuli, 

a medvedí cesnak sa prezentoval liečivými účinkami svojich nie veľmi voňajúcich listov. 
Po rozhovore prišla na rad opäť krátka prestávka. Prítomným hosťom spestril čas svojím spevom Zbor spevavých 

vtáčikov. Pripravili si úplne novú pieseň o práve prebiehajúcej súťaži, ktorú pripravili víly. 
Nálada bola výborná a všetci sa tešili na vyhlásenie výsledkov.
Bodliak, samozrejme, držal palce svojej priateľke a bol hrdý na to, že ho spomenula v rozhovore.

Nakoniec sa na pódium dostavila opäť moderátorka večera – veverička a sedem finalistiek. Vyzvala víly, aby vyhlásili 
výsledky. 

Bolo to veľmi napínavé a kvietky sa chveli od vzrušenia. Víly zoskočili z hojdačiek a vyšli na pódium. Ich ľahučké šaty 
povievali vo vetríku spolu s vlasmi dlhými až po zem.

Začala víla Marianna: „Ja chcem všetkým súťažiacim kvietkom poďakovať, že vydržali tú dlhú a ťažkú cestu na našu 
súťaž a zúčastnili sa jej. Pripravili sme vám malé prekvapenie,“ povedala a šibalsky sa usmiala. 
„Určite ste zvedavé, čo to je, preto vás nebudem ďalej napínať a prezradím vám to. Rozhodli sme sa, že tri víťazné kvietky 
môžu zostať s nami žiť v premenenej kúzelnej podobe na Čarovnej lúke a víťazke súťaže Miss lúčny kvietok splníme jedno 
želanie.“

Obecenstvo nadšene tlieskalo a sedem finalistiek sa nemohlo dočkať vyhlásenia výsledkov. Víla Marianna pokračovala:
„Najskôr však zo správnych odpovedí na súťažné otázky vyžrebujeme piatich divákov, ktorých tiež čaká malé 

prekvapenie. Každý z nich sa môže jeden týždeň tešiť z pobytu na Čarovnej lúke v spoločnosti víťaziek dnešnej súťaže 
a umelcov, ktorí dnes večer účinkovali a budú účinkovať celý ďalší týždeň a spestria tak výhercom pobyt na Čarovnej lúke,“ 
doplnila Marianna.

Obecenstvu sa takáto výhra veľmi páčila, čo ocenilo silným potleskom.
Svätojánske mušky vysypali správne odpovede do kvetu lekna a víla Milica vyžrebovala piatich výhercov. Chvíľu 

počkala, aby boli diváci napätí a oznámila.
„Výhercami sú: líška, medveď, laň, bobor a sova.“
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Za mohutného potlesku pokračovala víla 
Marianna.
„Teraz pristúpime k vyhláseniu výsledkov 
súťaže Miss lúčny kvietok.“

V tej chvíli zazneli fanfáry a víla 
Marianna pokračovala.
„Začneme súťažiacou, ktorá skončila 
tretia. Na treťom mieste sa umiestnila 
a druhou vicemiss sa stáva ...,“ nastala 
chvíľa napätia a víla pokračovala: „je 
síce bojazlivá, ale krásna a užitočná 
– je to fialka.“

Opäť zazneli fanfáry 
a víla Marianna podišla k fialke 
a odovzdala jej korunku za tretie 
miesto. Všetci jej srdečne zatlieskali.

Fialka sa nemohla ubrániť slzám. Vôbec nedúfala, že by mohla patriť medzi víťazky, keď vyľakaná utiekla z pódia.

Ďalší víťazný kvietok oznámila víla Emília.
„Na druhom mieste sa umiestnila a prvou vicemiss sa stáva ...,“ opäť nastala chvíľa napätia a pokračovala: „Prišla o pekné 
šaty, ale zachovala sa statočne a nevzdala to – je to púpava.“

Zazneli fanfáry a víla Emília podišla k púpave a odovzdala jej korunku za druhé miesto. Prítomní ju ocenili ešte väčším 
potleskom.

Púpava neverila vlastným ušiam. Skončila na druhom mieste aj v obyčajných šatách zo semienok.

Napokon stíchlo úplne všetko. Nikto ani nedýchal. Všetci očakávali vyhlásenie víťazky. Víla Milica jasným hlasom 
oznámila:
„Víťazkou sa stáva a titul Miss lúčny kvietok získava ...,“ napätie sa dalo krájať. Víla Milica ešte raz zopakovala: „Miss lúčny 
kvietok sa stáva – za to, že je krásna, užitočná, priateľská, má dobré srdiečko a zmysel pre humor – je to margarétka.“
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Zazneli mohutné a dlhé fanfáry a pódium sa celé rozžiarilo. Obecenstvo nadšene tlieskalo a pokrikovalo. Margarétka 
to vôbec nečakala, veď na javisku spadla. Slzy šťastia jej stekali po bielych lupienkoch. 
Korunku jej odovzdali všetky tri víly naraz. Získala titul Miss lúčny kvietok a našla si nové priateľky, ktoré skončili na druhom 
a treťom mieste. Všetky tri si navzájom blahoželali a radovali sa. 

Bodliak nadšene tlieskal, pískal a tešil sa, že vyhrala práve margarétka. No zároveň bol trochu smutný, lebo z Čarovnej 
lúky sa vráti domov sám. Margarétka, ako víťazka, zostane žiť na Čarovnej lúke s vílami. Keď margarétke všetci zagratulovali, 
vyšiel na pódium, pristúpil k nej, opatrne, aby ju svojimi pichliačmi nepichol, ju objal a pošepkal jej:
„Želám ti veľa šťastia.“ Zablahoželal jej a chystal sa odísť domov.

Margarétka podišla na okraj pódia a povedala.
„Dovoľte mi, aby som vám všetkým poďakovala, že ste mi fandili, ale hlavne chcem poďakovať jednému 

priateľovi, ktorý ma do tejto súťaže prihlásil, vždy pri mne stál a spestril mi život. Je 
to môj najlepší priateľ – bodliak.“ Obecenstvo nadšene tlieskalo a pískalo.

Víla Emília sa spýtala. „Čo si želáš, margarétka? Splníme ti jedno želanie.“
Margarétka mala iba jediné želanie. „Ak si môžem niečo želať, tak len 

to, aby bodliak mohol zostať tiež žiť na tejto prekrásnej lúke.“ Bodliak 
sa zastavil a cez slzy sa na margarétku usmial.

Víla Marianna pokračovala. „Ak je toto tvoje želanie, tak ti ho, 
samozrejme, splníme. Nie je síce veľmi pekný, je dokonca pichľavý, 
ale je verný priateľ. A pretože si ukázala, že si titul získala oprávnene, 
dáme tvojmu priateľovi ešte niečo. Nielen, že tu môže s nami zostať 
žiť, dokonca z neho urobíme liečivú bylinku. Semienka bodliakov budú 
pomáhať ľuďom pri ich uzdravovaní. Keďže ti tak spestril život, nazveme 
ho Pestrec,“ vyhlásila Marianna.

V tej chvíli sa celá lúka rozžiarila zvláštnym svetlom. Takým 
silným, až si všetci prítomní museli zakryť oči. Keď svetlo zmizlo, uvideli 
bodliaka, ktorý sa premenil na čarovný kvietok. Stal sa z neho urastený 

mládenec. Margarétka sa nemohla na neho vynadívať. Podišla k nemu 
a objala ho. Všetky kvietky mu srdečne blahoželali.
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Už sa zdalo, že je všetko tak, ako má byť, ale nebola to pravda. V kúte javiska stála osamotená a smutná snežienka, 
ktorej sa bodliak veľmi zapáčil. Keď to uvidela Emília, bolo jej jasné, že takto to skončiť nemôže, lebo ani snežienka nebola 
bodliakovi ľahostajná. Veď sú predsa dobré víly.
„Dnešný večer je taký zvláštny, čo keby sme urobili ešte jedno gesto?“ spýtala sa sestier. „Lúka je predsa dosť veľká na to, aby 
sme sa sem zmestili všetci. Mohli by tu zostať všetky súťažiace kvietky. Čo na to poviete?“

Milica s Mariannou sa iba usmiali. Vlastne si želali to isté, iba Emília to vyslovila nahlas.
Bola to zvláštna situácia. Čarovná lúka mala odrazu o niekoľko obyvateľov viac. Tešila sa aj veverička, ktorá sa so 

súťažiacimi kvietkami spriatelila.
Bodliak podišiel k snežienke, hanblivo sa na ňu usmial, chytil ju za ruku a povedal: „Poď medzi nás a už nebuď smutná. 

Keby si odišla domov, bolo by mi tu bez teba smutno.“
Snežienka sa iba usmiala a spolu s bodliakom sa pripojila k ostatným kvietkom.

Obecenstvo nadšene tlieskalo a všetci sa tešili z nádherného večera. 
„Musíme však oznámiť ešte niečo,“ povedala Milica. 
„Máme tu dva kvietky, ktoré premohol ich jed a zámerne uškodili jednej súťažiacej. Jesienka a konvalinka, všetci už vedia, 
aké ste jedovaté. Za vaše zlé skutky ste boli diskvalifikované!“

Zahanbená a plačúca konvalinka s jesienkou ešte v tú noc utiekli z Čarovnej lúky.
Víly sa podelili so svojou kúzelnou mocou s kvietkami a bodliakom, z ktorých sa tiež stali víly.

Nasledovala oslava až do samého rána, pokiaľ nevyšlo slniečko. Aj to bolo zvedavé na novú kráľovnú krásy všetkých 
lúk. Margarétka mala zážitok na celý svoj život a usmiata sa tešila zo slniečka.

Víly sa uložili do svojich postieľok z lístia, ktoré mali v korunách mohutného duba. Pribudlo na ňom niekoľko ďalších 
postieľok – pre kvietky zo súťaže a jedna aj pre bodliaka. Margarétka však spať nemohla. Premýšľala o tom, ako sa jej 
a bodliakovi zmenil život za jedinú noc. 

So starým priateľom bodliakom a novými priateľkami zo súťaže zostala žiť s vílami na Čarovnej lúke, kde kvietky 
kvitnú celý rok a všetci sú šťastní.
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