
Kvitne od júla do októbra. Rastie 
v blízkosti rumovísk, ciest i krovín, na 
suchších lúkach i medziach od nížin až 
po podhorský stupeň. Rozšírená je po 
celej Európe a severnej Afrike. Patrí 
k známym liečivým rastlinám známym 
už od staroveku. Pre potreby farmaceu-
tického priemyslu sa využívajú voľne 
rastúce jedince. Pestuje sa aj pre potre-
by potravinárskeho priemyslu, z jej ko-
reňov sa vyrába náhradka kávy.

V Anglicku sa čakanka často vysá-
dza do tzv. rastlinných hodín, pretože 
jej kvety sa vraj otvárajú vždy v tom is-
tom čase a zatvárajú o päť hodín neskôr. 
Čas, kedy sa kvety otvárajú, závisí od 
zemepisnej šírky. 

Rebríček obyčajný 

V literatúre je táto rastlina známa i pod 
slovenským názvom myší chvost oby-
čajný, medzi verejnosťou i pod ľudo-
vými názvami kunica, mačací chvost, 
stolistník a všekorenie. V odborných 
kruhoch sa spája s latinským názvom 
Achillea vulgaris. Názov Achillea vraj 
pochádza z obdobia trójskej vojny. Pod-
ľa starých gréckych bájí ním Achilles 
bojovníkom zastavoval krvácanie z rán. 

Patrí k trvácim bylinám. Obdobie ve-
getačného pokoja pretrváva podzem-
kom. Dorastá do výšky 15 – 60 cm. 
Stonka je pevná, dutá, olistená. Listy sú 
úzke, perovité, hlboko rezané, bohaté 
na vitamíny a minerály.

Kvitne od júna až do októbra, počas 
teplejšej jesene často ešte i v novem-

bri. Drobné kvety vyrastajú v drobných 
úboroch v bohatých chocholíkoch. Sú 
matnobielej, niekedy i ružovej farby.

Rozšírený je na polosuchých lúkach, 
pri cestách, v priekopách, na medziach, 
stráňach, strniskách od nížin až po 
subalpínsky stupeň v celej Európe. Patrí 
k liečivým rastlinám, dobre známym už 
v minulosti. Dlho bol pokladaný za po-
svätnú bylinu – Kelti podľa jeho ston-
ky predpovedali počasie, v starovekej 
Číne slúžili jeho sušené stonky na veš-
tenie budúcnosti. Kedysi sa pridával 
i do krmu hydiny na podporu rastu.
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Rebríček obyčajný – detail kvetov

Veľká Lomnica privítala koncom júna 2009 najúspešnejších 
mladých astronómov, účastníkov celoštátneho kola Astrono-
mickej olympiády žiakov základných a stredných škôl.

Súťaž sa konala vo Veľkej Lomnici a bola zorganizova-
ná na veľmi vysokej úrovni. Garantom boli odborníci z As-
tronomického ústavu pri Slovenskej akadémii vied na čele 
s predsedom výkonného výboru Astronomickej olympiády 
na Slovensku RNDr. Ladislavom Hricom, CSc. Veľmi sym-
patickým gestom od organizátorov a zároveň motiváciou pre 
súťažiacich bol už úvod podujatia, počas ktorého boli vec-
nými cenami (knižnými publikáciami) ocenení všetci pozva-
ní študenti – najúspešnejší účastníci regionálnych kôl kona-
ných v Prešove, Hlohovci a Žiari nad Hronom v kategóriách 
základných i stredných škôl.

Po slávnostnom otvorení tejto zaujímavej akcie nasledoval 
odborný seminár na témy „Sférická trigonometria“ a „Dá-
tová analýza“, ktorý viedli Dr. Zverko, DrSc. a Dr. Kulčár, 
CSc. Informácie, ktoré účastníci získali, neskôr mohli vyu-
žiť pri riešení úloh. V neskorých večerných hodinách súťa-
žiacich čakala praktická úloha spojená s pozorovaním oblo-
hy. Súťaž pokračovala ďalší deň opäť odborným seminárom 
a riešením úloh.

Po ukončení riešenia teoretických úloh a vyhodnotení 
oboch častí odborníkmi boli najlepší súťažiaci ocenení hod-
notnými vecnými cenami. V kategórii základných škôl sa zo 
siedmich pozvaných súťažiacich päť stalo úspešnými rieši-
teľmi. Zvíťazil Matúš Milanovič Kulich z Hvezdárne v Ban-
skej Bystrici pred Alicou Kačengovou zo ZŠ Nad medzou 
v Spišskej Novej Vsi a Jaroslavom Mercom z CVČ Domino 
Košice. Víťaz sa zároveň stal aj najúspešnejším pozorovate-
ľom v tejto kategórii.

Prvenstvo v kategórii stredoškolákov vybojoval Miroslav 
Jagelka (Gymnázium J. Letricha Martin) pred Fridrichom 
Valachom (Gymnázium L. Šuleka Komárno). Tretiu priečku 
obsadil Peter Kosec (Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín). Najlep-
ším pozorovateľom bol Dominik Imrich (Gymnázium Kon-
štantínova Prešov). Spomedzi jedenástich súťažiacich sa sta-
lo šesť úspešnými riešiteľmi.

Najlepší traja stredoškoláci si vybojovali postup na Medzi-
národnú astronomickú olympiádu, ktorá sa uskutočnla v ok-
tóbri tohto roka v metropole Iránu, v Teheráne.

 Pre záujemcov o astronómiu sú podrobné informácie k dis-
pozícii na webovej stránke www.sas.ta3.sk.
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