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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
pomaly sa približuje Zimný Slnovrat a Vianoce, 

krásny čas pre našu dušu, ktorá má možnosť sa vďaka 
priaznivým silám prírody ponoriť hlbšie do seba  
a do svojich hodnôt a načerpať nové inšpirácie  
pre nadchádzajúce obdobie. Hovorí sa, že vianočný 
čas je časom zázrakov... a zázraky sú výnimočné 
udalosti a činy, ktoré sa riadia zákonmi prekračujúcimi 
schopnosti našej logiky a prehovárajú priamo  
k nášmu srdcu.

Život by bol bez magických a zázračných 
momentov ako vyčerpávajúca cesta temnotou  
a hmlou, prostým bojom o prežitie. Každý okamih, 
v ktorom sa nám podarí zbadať hlbšie pod po-
vrchom každodenných udalostí a problémov 
malé znamenie a výzvu, zrazu nadobúda magické 
a zázračné rozmery a stáva sa svetielkom, novou 
hrejivou dimenziou našej púte, novým jazykom, 
ktorým sa učíme rozprávať so životom.

A práve toto svetielko, toto zrodenie nového 
videnia, nového vnútorného života, je tým, čo 
pomáha prekonať tmu symbolizovanú obdobím 
Zimného Slnovratu a čo bolo v množstve 
mytologických a náboženských príbehov vyjadrené 
narodením výnimočnej bytosti, či už to bol indický 
Budha, slovanský Svarožič alebo kresťanský Kristus. 
Pri boji s temnotami sa rodí vnútorný hrdina, 
prebúdza sa ľudský Duch, ktorý prišiel na tento svet 
uskutočniť svoju úlohu a misiu. 

Želám nám všetkým krásnu a obohacujúcu 
púť Zimným Slnovratom a magické vnútorné 
znovuzrodenie, ktoré prichádza po nevyhnutnom 
boji s temnotou. Nech všetci zažijeme zázrak 
vnútorného svetla, ktoré sa rodí v temnotách, 
a rozpoznáme dary od troch Kráľov, ktorí sa 
nachádzajú v každom z nás.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Myšlienka na mesiac:
„Existujú šaty, ktorým môžeme hovoriť entuziazmus, a ktoré, aj keď sme ich mali na začiatku radi, 
odložíme, zabudneme na ne a dáme ich do skrine úplne dozadu. A občas si na ne spomenieme 

a povieme si: “Nie, tie sa dnes nehodia. Nie je na ne vhodný čas.” Nikdy na tieto šaty nedávajte igelit. 
Len čo to urobíte, už si ich nikdy nevezmete.“ 

Slavko Kroča



Giacomo Puccini
Giacomo Puccini, taliansky operný skladateľ, 

s hudbou sa narodil, s hudbou žil a s hudbou opustil 
tento svet. V rodine Pucciniovcov patril do piatej 
generácie hudobníkov, bol priekopníkom vo svete 
opery a hoci v porovnaní s inými skladateľmi 
nenapísal mnoho diel, takmer všetky, ktoré vytvoril, 
prekonali hranice času a stali sa „nesmrteľnými“.

Tŕnistý život vedúci k hviezdam
Narodil sa ako vianočné dieťa, 22. decembra 

1858, v talianskom meste Lucca a mal 6 súrodencov. 
Jeho otec, Michel, bol síce významným skladateľom 
opier a cirkevných diel, no zomrel mladý, keď 
mal Giacomo len 6 rokov, a preto je jeho detstvo 
poznačené chudobou. Tú však vyrovnávalo 
bohatstvo jeho hudobného talentu, ktorý zdedil 
po svojich predkoch – štyri generácie Pucciniovcov 
prinášali slávu mestečku Lucca vďaka ich 
skladateľskej činnosti, spravovaniu hudobnej školy, 
boli cirkevnými zbormajstrami, zorganizovali prvý 
mestský orchester.

Už keď bol malým chlapcom, prekypovala v ňom 
odvaha, priateľskosť, radosť zo života a rovnako tak 
bol radosťou pre svoje okolie. A takým ostal celý život, 
hoci boli, prirodzene, momenty, kedy ho prepadla 
melanchólia a smútok. Takmer vždy to súviselo 
s hudbou a tvorením. No kým sa dostal k vlastnému 
tvoreniu, musel prv prejsť rokmi prebúdzania svojho 

talentu. V šiestich rokoch čarovne spieval a prejavilo 
sa v ňom i nadanie v hre na klavír a orgán. Jeho 
prvým učiteľom bol jeho zatrpknutý strýko, ktorý mu 
brány do sveta hudby otváral tvrdými kopancami 
za každú maličkú chybu pri hre na orgán. Časom sa 

Sedem divov sveta
Jedného dňa vyzvala učiteľka žiakov, aby vymenovali 
sedem divov sveta. Žiaci ich postupne jeden za dru-
hým vymenovávali, iba jedna žiačka ostala ticho.  
A tak sa jej učiteľka spýtala, ako by odpovedala 
ona. Dievčina najprv váhala, ale potom povedala,  
že podľa nej existujú iné divy sveta než stavby napísané  
na tabuli. Učiteľka ju teda vyzvala, nech povie aké  
a ona odpovedala: „Prvý je, podľa mňa, HMAT, 
druhý CHUŤ, tretí ZRAK, štvrtý SLUCH, piaty ČUCH.”  
Po malom zaváhaní pokračovala: „šiesty je SMIECH.” 
Opäť nastalo ticho, ale učiteľka ju posmelila, nech 
pokračuje a povie aký je siedmy. „Siedmy div je predsa 
LÁSKA.”

Neznámy autor
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ho ujal orgánový učiteľ Carlo Angeloni, ktorý mu bol 
ako otcom, učil ho komponovaniu, prebudil v ňom 
poľovnícku vášeň a Puccinimu hlboko prirástol 
k srdcu.

V čase dospievania prechádza svojou prvou 
vážnou životnou krízou. V tom čase už má vo vrec-
ku diplom klavírneho virtuóza, je ospevovaným 
organistom a dostáva vábivé ponuky s vidinou 
stabilného platu. No sám v hĺbke duše cíti,  
že jeho životnou cestou nie je ostať v Lucce ako 
zbormajster či správca hudobnej školy. Vie, že ak 
by tieto ponuky prijal, vzdal by sa svojich snov, 
ktoré siahali v hudobnom svete ďaleko za hranice 
rodného mesta, ba i celej krajiny. Jeho snom bolo 
priniesť celému svetu niečo nové, krásne, nevídané... 
chcel preniesť v podobe hudby to množstvo života, 
radosti a krásy, ktoré prekypovali v jeho duši a potešiť 
tak svet veľkými dielami. Vo svojom sne a poslaní 
ako skladateľovi opier sa plne utvrdil potom, ako 
vzhliadol operu Aida od Verdiho. A tak, ako dovtedy 
miloval život so všetkými jeho radosťami a strasťami, 
ktoré prežíval s veľkou intenzitou, rovnako mocne sa 
zaľúbil do opery a od toho momentu už iná cesta 
pre neho nejestvovala.

Umelecká tvorba sa tak stala jediným zmyslom 
jeho života, hoci vedel, že oddať sa celou dušou 
umeniu znamená zriecť sa mnohokrát príjemností 
života, vzdať sa pokoja, pretože tvorenie z hĺbky 
duše, tvorenie, ktorým chce umelec zniesť na svet 
čistú krásu, je spojené s ustavičným nepokojom, 
často až mučivým zápasom o dokonalosť. A práve 
takýto umelec sa v Puccinim vtedy prebúdza. 
Zároveň si však zachováva svoju lásku k životu, 
roztopašnosť, priestor pre žarty, zábavu, smiech, 
ako aj svoju veľkú náklonnosť k prírode a momenty 
samoty v jej zvučnom tichu.

Po ukončení štúdií na konzervatóriu v Lucce 
mladý umelec odchádza vďaka ročnému štipendiu 
na ďalšie štúdia skladateľstva do Milána k vychýre-
ným učiteľom ako Amilcare Ponchielli a Antonio 
Bazzili. Aj napriek štipendiu tu v skromnej izbietke 
bez kúrenia žije so svojim bratom a prichýli i jedného 
kamaráta. Žije v ťažkých pomeroch, ale vďaka jeho 
talentu a radostnej povahe je obklopený dobrými 
ľuďmi, ktorí veria v jeho talent a pomáhajú mu. 
Amilcare Ponchielli sa stáva jeho ďalším „druhým 
otcom“ a s jeho podporou Puccini napreduje 
tak rýchlo, že už niet pochýb o prebudenom 
géniovi v ňom. Pod jeho vedením sa na konci 
prvého ročníka zrodilo prvé veľké Pucciniho dielo 
- symfónia Capriccio Sinfonico, ktorú uviedlo na 
jeseň slávne milánske divadlo Scala. Avšak ročné 
štipendium mu skončilo a jeho učiteľ Ponchielli ho 
pre jeho zjavne prebudený talent odmietol ďalej 
učiť, skôr mu poradil, nech sa razom pustí do písania 
opier. Pri písaní opier je dôležité nájsť dobré libreto 
(literárny podklad hudobného diela). Vtedy mu 
Ponchielli rozprával o príbehu princeznej Turandot... 
to vtedy ešte nik netušil, že opera Turandot sa raz 
stane Pucciniho vrcholným dielom, na ktorého 
hudobných vlnách bude vyprevádzaný z tohto 
sveta.

Ťažké, však, boli začiatky s operou. Z bytu 
v Miláne bol kvôli dlžobám vyhodený, nemal 
žiadne peniaze, nemal ani čo do úst, vrátil sa teda 
do rodnej Luccy a píše svoju prvú operu, Víly, 
do súťaže Sonzogniovcov vypísanej pre mladé 
talenty. Vtedy má 26 rokov a opera bola 31. mája 
1884 uvedená v divadle Teatro dal Verme v Miláne. 
Súťaž síce nevyhral, no všimol si ho skvelý hudobník 
a nakladateľ Giulio Ricordi a vzal si ho pod svoje 
krídla. Najbližšie roky sa potom venuje opere Edgar.
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Už pri písaní prvej opery Puccini vedel,  
že najlepšie sa mu tvorí v noci, od desiatej do svitania, 
kedy v tichu najlepšie rozoznáva všetky tóny, ktoré 
k nemu z diaľky prilietajú a cíti, že jeho úlohou je 
zaznamenať ich čo najpresnejšie. Sám sa necítil ako 
tvorca hudby, len ako „zaznamenávateľ“ niečoho, 
čo k nemu Múzy prinášajú na svojich krídlach. 
A vedel sa nesmierne vytrápiť, aby bol jeho záznam 
čo najčistejší. Vtedy pre neho neexistovalo nič, len 
hudba. Nikoho a nič nevnímal, často sa dostal až do 
horúčkovitého stavu, triasli sa mu ruky, ale myseľ 
a tóny v nej boli jasné. Len ich správne a dokonale 
zapísať. Jeho jedinými spoločníkmi v takéto noci 
boli cigarety a káva a to v nemalých množstvách. 
Sám takéto stavy nazýval „posadnutosť hudbou“, 
z ktorej sa dá vymaniť len tak, že ju zachytí, inak mu 
tóny v hlave nedajú pokoja.

Pri písaní opery Edgar sa stali dve udalosti v jeho 
živote, ktoré ho zasiahli, každá iným spôsobom. 
Tou nemilou bola smrť jeho matky, s ktorou mal 
nadovšetko blízky vzťah, a ktorá v jeho talent verila 
a podporovala ho už od detstva. Na druhej strane 
však do jeho života vstúpila dáma jeho srdca, Elvíra 
Bruntiová, aj so svojou päť ročnou dcérou Foscou. 
A tak ako to bolo v celom živote Pucciniho, po 
momentoch strádania a smútku, ktoré ho ohýbali, 
no nikdy sa vďaka húževnatosti, trpezlivosti a vnú-
tornej sile nenechal zlomiť, sa akoby za odmenu 
život na neho usmial s novým prekvapením. Zväzok 
s Elvírou časom priniesol syna Antonia a postupne 
sa zo samopašného a výstredného mladíka stáva 
trpezlivý, skromný, pokorný človek s otvoreným 
srdcom pre všetkých ľudí. Z mladosti si zachoval 
smelosť, boj za pravdu, bol veselým spoločníkom, 
miloval smiech cez slzy, víno, lásku, poľovačku – len 
jedno nemal rád: namyslenosť a vystatovanie.

Nadčasová tvorba Giacoma Pucciniho
Aj po uvedení opery Edgar v roku 1889 v Scale 

Puccini stále žil skromne, takmer z ruky do úst, avšak 
všetko sa zmenilo operou Manon Lascaut (1893), 
ktorá ho priviedla na vrchol slávy a postupne vznikali 
ďalšie a ďalšie opery – tragédie, drámy i jedna 

komédia: Bohéma (1896), Tosca (1900), Madame 
Butterfly (1904), Dievča zo západu (1910), Lastovička 
(1917), Plášť (1918), Sestra Angelica (1919), Gianni 
Schicchi (1911).

V roku 1889 sa presťahoval do domu pri jazere 
v Torre del Lago, o ktorom sníval už ako malý 
chlapec. Na tomto mieste v objatí prírody sa mu 
najlepšie tvorilo, tu prežil svoje najplodnejšie 
roky. Tu tvoril hudbu nie pre slávu, ale preto, aby 
vychovávala a viedla ľudí k láske, dobru, ľudskosti 
a viere. Sláva, prepych, pompéznosť, prehnaný 
obdiv... to nebolo to, čo by ho napĺňalo. Vo svojich 
dielach bol priekopníkom, nebál sa nových námetov, 
hudobných nástrojov či prvkov z iných kultúr. Celý 
život si ctil Verdiho a Wagnera a všetkých svojich 
učiteľov. Do svojich opier dával celú svoju dušu, 
so svojimi hrdinami žil, sníval, boli ako jeho deti, a aby 
skutočne ožili nie len pre neho, ale aj pre publikum, 
osobne bol režisérom svojich opier na všetkých 
premiérach po celom svete. Od hercov vyžadoval 
čo najväčšie priblíženie sa k dokonalosti, a kým 
nebola opera natrénovaná podľa jeho predstáv, 
nedovolil ju odohrať pred publikom. Výsledkom 
bolo, že predstavenia sa končili dlhými potleskami, 
nekonečným klaňaním sa a opakovaním árií, ba až 
celých dejstiev.

Jeho život bol plný ciest, plný dobrodružstiev, plný 
silných priateľstiev, no ako vstúpil do pokročilého 
veku, ktorý bol navyše sprevádzaný rakovinou 
hrtanu, často upadal do melanchólie - kvôli tomu, že 
si uvedomoval, že už nemá dostatok času na to, aby 
odovzdal svetu všetko, čo chce. Jeho posledným 
dielom bola opera Turandot, v ktorej príbehu 
láska vyhráva nad krutosťou. Dielo síce dokončil,  
no nestihol ho už nacvičiť s hercami a tak tým poveril 
svojho priateľa, dirigenta Artura Toscaniho.

Giacomo Puccini zomrel 29. novembra 1924 
a tesne pred posledným vydýchnutím prešiel prstami 
po prikrývke, akoby hral na klavíri. Predstavenie 
Turandot malo premiéru 26. apríla 1926 v Scale a 
celé publikum bolo dielom také dojaté, že po skon- 
čení všetci vstali, dlho ticho stáli a nakoniec sa 
všetci v úplnej tichosti postupne odobrali z divadla. 
Puccini sa s hudbou narodil, s hudbou žil a hudbu 
tu zanechal na večnosť. Veril v to, že všetko v živote 
musí byť vybojované a v tom spočíva spravodlivosť. 
Cítil sa prirodzene služobníkom života a svojho 
poslania a bol vďačný a radoval sa zo všetkého 
dobrého, čo mu život priniesol. A tým všetkým sa 
stal i on sám nesmrteľným.

Mária Mihálová
Použitá literatúra:
BÓKAY, János, 1976. Puccini. Bratislava : Tatran, 1976. 414 s
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Túžba po blahobyte 
Žijeme vo svete, kde sa blahobyt stal prvým predmetom 

konzumu. Prinajmenšom sa to deje v takzvaných rozvinutých 
krajinách. Nečudo, že pre mnohých sa toto hľadanie stáva 
motívom ich existencie.

Avšak každodenný a reálny život nám ukazuje dosť odlišnú 
panorámu. Hľadanie blahobytu je beh bez konca.

Ten, kto hľadá vášnivo, zúfalo blahobyt, ktorý sa nachádza 
mimo neho samotného, vstupuje do labyrintu, z ktorého je 
ťažké vyjsť a môže sa stať, že celý jeden život strávi križovaním 
mylných ciest, ktoré vedú k iným, ešte viac pomýleným.  
Ten, kto sa ocitne v takejto situácii, bude vždy žiť v závislosti 
od iných osôb a okolností: bude natoľko šťastný, nakoľko mu 
to dovolia osoby, s ktorými žije a dostane tak veľa alebo tak málo uspokojení, ako mu nadiktujú okolnosti.

Podstata všetkého blahobytu pochádza z Duše, ktorá, slovami J. A. Livragu „netúži po blahobyte, pretože 
je prirodzene blažená“... Je potrebné hľadať mieru nášho blahobytu v Duši, pretože Duša je od prirodzenosti 
prameňom všetkého blahobytu.

Delia Steinberg Guzman
riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

NA ZAMYSLENIE

Strom
V najširšom význame strom reprezentuje život kozmu v jeho neustálom vznikaní a evolúcii, avšak jeho 

bežnejších významov je veľa: vertikálnosť; os alebo stred sveta; kariatída, ktorá zjednocuje nebo a zem; 
cyklickosť ročných období, života, smrti a regenerácie. Je v spojení so štyrmi elementmi: voda cirkuluje 
v jeho miazge, zem sa do jeho tela dostáva prostredníctvom koreňov, vzduch vyživuje jeho lístie a trením 
jeho dreva vzniká oheň.

Predstavuje spojenie troch úrovní kozmu: podzemnej, kde sa rozvíja semienko a jeho korene; pozemskej, 
kde sa rodí a rastie jeho kmeň a konáre; a nebeskej, kde vzduch výšin hojdá jeho lístie, zdvíha jeho konáre 
k nebu a umožňuje jeho kvetom a plodom otvoriť sa svetlu Slnka. Koreňom stromu zodpovedajú draci a hady 
(prvotné, prapôvodné sily); kmeňu zvieratá ako lev, jednorožec a jeleň, ktoré vyjadrujú ideu pozdvihnutia, 
napadnutia a preniknutia; a koruna zodpovedá vtákom, ktoré symbolizujú nebeské telesá.

Súvislosti s alchymistickými farbami sú: korene – čierna, kmeň 
– biela a koruna – červená. Had ovinutý okolo stromu symbolizuje 
vzostupnú špirálu a koruna, kde hniezdia a lietajú vtáky, tvorí 
spojenie medzi svetom chtonickým a uránskym.

U Keltov bol posvätným stromom dub; u Škandinávcov jaseň; 
v Germánii lipa a v Indii figa. Kabala rozpráva o Sefirotickom 
strome, ktorý sa ako strom múdrosti alebo strom života nachádza 
v centre raja a vyvoláva tak pád človeka ako aj jeho vykúpenie na 
dvoch trámoch Kristovho kríža. 

V budhizme, ako strom Bodhi, je osvietením a životom, 
reprezentuje samotného Budhu a pre brahmanizmus sú jeho korene božskou Triádou pozostávajúcou 
z Brahmu, Višnua a Šivu.

Vo védizme, tak ako aj v ďalších náboženstvách, sa veľmi často znázorňuje obrátený strom, život, ktorý 
sa rodí v nebi a ťahá sa k zemi, rozširujúc svoje konáre po svete. Toto je idea, o ktorej nám nehovoria len 
Upanišády, ale aj Platón, kniha Zohar a islámske náboženstvo.

SVET SYMBOLOV
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MÚDROSŤ PRÍRODY

Čo ste možno nevedeli o kvetoch II.
Pod týmto názvom sme si už v našej rubrike predstavili niekoľko neobyčajných rastlín a predovšetkým 

ich kvetov, od tých gigantických až po tie čudesne páchnuce. Teraz tu máme ďalších, možno trochu 
jemnejších zástupcov, predstavujúcich nám kvety opäť vo svojej plnej rozmanitosti, a pripomínajúcich 
nám, že rôznorodosť je neodmysliteľnou charakteristikou prejaveného sveta. 

Čistotný kvet
Lotosový kvet je v mnohých kultúrach vnímaný ako 

symbol čistoty. Aj keď ide v tejto súvislosti o čistotu 
vnútornú, jemnejšiu, lotosové kvety a listy majú aj  
na fyzickej úrovni skutočne schopnosť udržiavať si čistotu. 
Dokonca sa hovorí, že lotosový kvet nie je možné zašpiniť. 
Je pravdou, že špeciálny povrch kvetu aj listov nedovolí 
absorbovať nečistoty či vodu, a tak sa drobné kvapôčky 
vždy iba zlejú do väčšej a odkotúľajú sa preč. Vedci 
skúmajú a dúfajú, že pochopením týchto mechanizmov, 
by mohli vytvoriť novú vode odolnú textíliu. A my sa 
môžeme zatiaľ nechať inšpirovať jemnejšími aspektmi 
tejto „lotosovej hygieny“. 

Najmenšie kvety
Už sme si predstavili kvety gigantických rozmerov, 

no a teraz sa ocitáme na opačnom konci spektra. 
Wolffia angusta alebo Wolffia gobosa sú najmenšie 
cievnaté rastliny na svete, dosahujúce veľkosti 
do 1 mm, s rovnako drobnými kvetmi. Ich príbuzná 
Wolffia arrhiza – drobuľka bezkoreňová rastie aj u nás, 
napríklad v lužných lesoch Južného Slovenska. Je to 
miniatúrna vodná rastlina, nenápadne oddychujúca 
na hladinách našich vôd a len ťažko uveriť, že z ne-
patrných lístkov s priemerom 0,5 – 1,5 mm vyrastajú 
aj kvety. Ale je to tak. Kvitne od apríla do júna. 

Ľadové kvety
Tento unikátny jav sa podarí zazrieť v prírode 

málokomu. Vzniká na prelome jesene a zimy, kedy sa 
už objavujú prvé mrazy. Pôda ešte nie je zmrznutá, 
ale na rastlinu má už mráz svoj dosah. Spôsobuje, že 
sa miazga v stonke rastliny začne rozpínať, popuká  
a vzniknú praskliny. Cez ne sa dostane na povrch voda 
a tá zamŕza. Vznikajú tak fascinujúce biele ľadové 
útvary, ktoré vyzerajú tak trochu, akoby niekto vonku 
pohodil cukrovú vatu, alebo skúšal vytvoriť umelecké 
dielo penou na holenie. Nevie sa úplne presne 
prečo, ale tento proces sa pošťastí iba niektorým 
druhom rastlín, ako sú napríklad Cunila origanoides  
či Verbesina virginica.



7

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa...
Svetový deň filozofie

V mesiaci november sa nám spojili tri fakty do jedného podujatia. Prvým je ten, že v novembri sa slávi 
Svetový deň filozofie vyhlásený UNESCOm. Druhým je ten, že Nová Akropolis je filozofická škola na klasický 
spôsob. A tretím je 2400-té výročie od narodenia veľkého antického filozofa Aristotela. A v nadväznosti 
na všetko spomenuté sme v Novej Akropolis v Bratislave aj Košiciach zorganizovali 24. novembra večer s 
názvom Zoznámte sa s Aristotelom, ktorým sme vzdali hold aj Svetovému dňu filozofie, aj Aristotelovi, aj 
filozofii ako láske k múdrosti. Okrem prednášky si členovia pripravili prednes z diela Aristotela, ako aj malé 
divadelné predstavenia na danú tému, ktorými sme sa mali možnosť preniesť v čase do antického Grécka.

Pozývame Vás
17.1.2017 – Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
19.1.2017 – Symbolika sakrálnej architektúry – prednáška, Košice
20.1.2017 – Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Košice
21.1.2017 – Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava

 
Informácie na: www.akropolis.sk

12. číslo

Rastliny bez kvetov
Mnohí sa domnievajú, že všetky rastliny majú kvety, aj keď úplne malé ako napríklad už spomínaná 

Drobuľka bezkoreňová. Kvet je rozhodne krásnou korunou rastliny, no v prvom rade je dôležitý 
rozmnožovací orgán. Takže, byť bez kvetov sa v tomto kontexte môže zdať byť trochu čudné. Ale v prírode 
skutočne nájdeme aj také rastliny, ktoré kvety nemajú. Sú to napríklad riasy, machy a iné, tzv. nižšie rastliny. 
Nepotrebujú ich, pretože sa jednoducho nerozmnožujú semenami, ale výtrusmi – spórami. Ale to už je iná 
téma, tak možno  podrobnejšie opäť niekedy na budúce. 

Mária Horváthová


