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Snad každému z nás se ale-
spoň jednou podařilo nalézt 
čtyřlístek. To budu mít štěstí, 
pomyslíme si. Ale proč, to už 
nevíme.

Jako děti jsme věřili, že nemáme 
trhat bouřku, jinak přivoláme hro-
my a blesky. A tak jsme raději modrý 
kvítek rozrazilu nepokoušeli. 

Malé slečny však nikdy neodolají 
kopretině a zcela jí oškubají okvětní 
lístky s říkankou: Má mě rád, nemá 
mě rád, láskou se souží, po jiné touží, 
je neřád... 

Když se rozpomeneme na naše 
dětské hry, tak vlastně zjistíme, že k 
obyčejným lučním květům se vzta-
huje řada lidových pověr.

Vždyť i památníčky našich babi-
ček, nebo lépe prababiček, byly plné 
lidové poezie o květinách, krasopis-
ně vepsané. 

Tak např.:
V růži je útěcha, 
v pomněnce žal, vzpomeň 
si, Liduško, kdo Ti to psal...
A jaké je povědomí dnešních dětí 

o lidové poezii a pověrách kolem 
květin? V předprázdninovém čase 
jsme oslovili žáky prvního stupně v 
Základní škole Zámek.

Jak ŽN informuje jejich učitel-
ka Hana Olšiaková, děti zjišťovaly 
informace u rodičů a prarodičů, hle-
daly také v herbáři, encyklopedii a 
časopisech. „Já jsem jim také přečetla 
něco z historie,“ dodává učitelka. Pak 
se žáčci pustili do práce, aby o květi-
nách sepsali zjištěné zajímavosti. A 
zde je výsledek. 

Žákům za jejich úsilí děkujeme. 
 Redakce Žďárských novin

Pampeliška
Smetanka lékař-

ská neboli slu-
níčko.

Pampeliška 
se zrodila z 
prachu, 
který 
rozfou-
kal bůh  
Slunce. 
Když se ráno 
květ pampeliš-
ky  neotevře, bude 
celý den pršet a bude 
zataženo. 

Také šťávu z pampelišek pily pihaté 
ženy, protože se bály, že porodí moc 
dětí. Zuzana Houdková

Mateřídouška
Je známá jako douška,  

mateřinka, chodec, boží byli-
na. 

Používala se dáv-
no v Egyptě k 
balzamování 
mumií, v 
Řecku se 
pálila a 
její dým 
dodával 

sílu bojovníkům. Odhání zlo, je sil-
nější než svěcená voda. 

Když se trhá na sv. Jana, pomáhá 
proti kouzlům. U nás se říká, že byla 
jedna chudá žena, která žila sama s 
dětmi. Protože byla nemocná, brzy 
zemřela. Na hrobě neměla nic. Po 
čase na něm ale vyrostla květina – 
mateřídouška, která svou vůní při-
pomínala dětem jejich matku. Proto 
ten název: mateří (maminčin) douš-
ka (dech). Lucie Blažková

Bouřka

Správně se jmenuje rozrazil 
rezekvítek.

Už v dobách starého Říma se věři-
lo tomu, že rostlinka zahání bouřku 
a blesky. 

U nás se říká bouřka, pršavka nebo 
modrokvítek. Je modrá jako obloha. 
Když ji ale utrhneme, začne pršet. 
Ale hlavně  zahání bouřku a mraky. 
Kdo chce déšť, ať si utrhne bouřku. 

Matěj Kulda, 
Antonín Sejkora a Marek Kadlec

Sedmikráska chudobka
Chudobka 

se jí sice říká, 
ale chudob-
ná není.

Ozna-
muje 
nám, že 
kon-
čí zima a 
začíná jaro. 
Platí, když je 
jaro suché a 
teplé, chudobky kvetou 
bohatě. A to znamená, že 
bude bídný rok a chudá 
úroda.

Prý se zrodila ze slz Máří 
Magdaleny, která si vypla-
kala oči při ukřižování 
Ježíše Krista. Říká se 
jí také oko dne, boží úsměv, protože 
se otevírají ráno s východem slunce 
a večer se při západu slunce zavírají.

Maxim Augusta, Tadeáš Hansl, 
Vladimír Špička 

Levandule
Kdo ji zná, 

ví, že krásně 
voní. Proto 
nahra-
zuje 
mýdlo, 
odhání 
moly ze 
skříní, 
ale hlavně 
pomáhá 
navracet 
paměť. 

Prý pomáhá 
ženám, když se 
jim  má narodit 
miminko, odhá-
nět strach a 
dodat  odvahu.

 Klára Slámová 

Violka vonná

Tato květina je od dávných dob 
symbolem lásky.

Praví se, že bílá barva na  kvě-
tu vyjadřuje tajnou lásku. Mod-
rá barva na květu vyjadřuje lás-
ku věrnou. A žlutá barva na květu 
říká, že se lidé vezmou dříve, než 
jim uteče mládí. Proto je její vůně 
tak  silná, jako láska.

 Natálie Rosecká

Divizna

K lidovým názvům této rostliny 
patří psí ocas, oranka, Petrova hůl, 
vousáč.

Je nejen bylina. V klášterních 
zahradách se prý používala jako 
ochrana před ďáblem. A také se uctí-
vala jako rostlina bezpečí.

Říká se, že kdo chce zdravé plíce 
mít, musí odvar z divizny pít.

 Marika Kociánová

Najít tak čtyřlístek
pro štěstí...


