
Uprostřed hlubokých šumavských hvozdů 
je kouzelná paseka. Má tvar skoro kruhový 

a uprostřed ní protéká studený potůček 
s křišťálově čistou vodou. Vždy pravidelně jednou 

za měsíc při úplňku se na pasece začnou dít 
podivuhodné věci. 

Přesně o půlnoci se celá paseka zahalí do zvláštní 
mlhy. Když se mlha rozplyne, můžete spatřit celou 
skupinu překrásných víl, jak tančí okolo zurčícího 

potůčku. Celá tato podívaná trvá asi jednu 
hodinu, pak se víly jakoby rozplynou a zmizí. 
Tak to trvá od nepaměti až do dnešních dob. 

Teprve docela nedávno začalo být 
něco v nepořádku. 

Víla Jarmilka strašně, ale strašně moc ráda 
tancovala. A když v jednu hodinu po půlnoci 

ostatní víly tančit přestaly, ona ne a ne přestat 
a tančila a tančila až do rozednění. 

Marně jí ostatní víly nabádaly, aby 
už skončila a z paseky odešla, ona 

na to, že tam zůstane.



Byla zrovna jasná noc a měsíc svítil tak, že bylo světla 
skoro jako ve dne. Chvilku před rozedněním padla 

na paseku obrovská rosa, až byla tráva celá mokrá, úplně 
jako po dešti. A jak na ní Jarmilka až do rána tančila, 

pořádně se nastydla. Začala kýchat, bolela ji hlava, pálilo 
ji v nose a začala strašně smrkat. Jarmilce se to moc 

nelíbilo a začala usedavě plakat. 

Hlavní víla jí říkala: „Vidíš, vidíš, Jarmilko, kdybys nás 
poslechla, tak by ses určitě nenachladila.“ Svolala honem 

všechny víly a každé pošeptala název jedné bylinky. 
Víly se rychle rozutekly po šumavských loukách a lesích 

a postupně se vracely s léčivými bylinkami pro jejich 
přítelkyni Jarmilku. Potom uvařily vodu z potůčku, 

bylinky horkou vodou přelily a vytvořily tak léčivý čaj 
na nachlazení. Ten musela Jarmilka pravidelně popíjet, 

aby ta protivná rýma zase odešla. 

A opravdu, za několik dní se Jarmilka cítila už mnohem 
lépe, za týden byla zdravá úplně. Při dalším úplňku

už ovšem netančila až do rána, ale pěkně poslušně jako 
ostatní víly přestala tančit jednu hodinu po půlnoci. 
Od té doby dostala přezdívku víla Smrkalka a nikdo 

jí jinak neřekl. Už to prostě nebyla víla Jarmilka, 
ale víla Smrkalka ze Šumavy.


