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Sedm statečných aneb  
podivuhodná dobrodružství „Smolíků“ ve Španělsku 
 

 Na celostátním setkání mládeže v Táboře – Klokotech jsem potkala spolužáka Martina. 
„Tak co, jaké máš plány na zbytek prázdnin?“ „Chystám se do Santiaga!“ Martin je jeden z mála, 
který pochopil, že ne do Chille, nýbrž do Compostely. Ale v zápětí mě uzemnil: „Tobě to minule 
nestačilo?“ Snad vzpomínka na pouť do Mariazell, kdy otec biskup vyhlásil soutěž o největší 
puchýř a já ji vyhrála? „A jak jedete do Španělska?“ Teď jsem hrdě vypnula hruď: „Letíme!“ Ani 
tohle nezabralo. „Vzpamatuj se, vždyť ti bývá špatně v autobuse, co chceš dělat v letadle, to 
nestaví, kdy si vzpomeneš!“ A já se začala trošku bát… 

 Nicméně není čas na úvahy typu: co když to neujdu, co když mi bude špatně, co když mě 
budou bolet nohy, vždyť já jsem zapřísáhlý odpůrce pohybu a sportu… Vše je zařízeno, 
nakoupeno, připraveno. Bereme jen to nejnutnější. Je tam snad nějaká civilizace, co bude chybět, 
koupíme. 

 Je 29. srpna, 1:05 (každý normální občan spí) a my vyrážíme do Břeclavi na vlak. 
Pravda, je to tak tak, vlak odjíždí 1:40, my nastupujeme 1:39! Uf. Máme pro sebe celé kupé, 
udělejme si pohodlí, ku Praze je cesta dlouhá. V Brně máváme na Verču. Usmažila řízky ☺.  
Havlíčkův Brod. Něco tady smrdí. Není to z chodby? Nejen z chodby. Jednoduše nám hoří 
vagon. Je třeba vystoupit, přesednout a čekat. „Prosím Vás, jak dlouho tady budeme stát?“ „Vy 
tady budete sedět!“ odpovídá sympatický železničář. Stíháme. V Praze se orientujeme bezvadně, 
trefíme bus na letiště, v odbavovací hale je to bez problémů, všechny nápisy jsou v češtině. Ještě 
zabalit zavazadla, aby nám naši batožinu při nešetrném zacházení neotloukli. Připoutejte se, 
prosím, vzlétáme. Pro nás, co letíme poprvé, je to vzrušující zážitek… Přestupujeme v Londýně. 
Tady už je to trošku větší, chaotičtější, cizojazyčné, o hodinu posunuté. Měníme eura za libry, 
lámanou angličtinou kupujeme kávu a čekáme na „Ryanaira“ (takhle bez gestikulace to nemá tu 
správnou výšku, ale když Katku pěkně poprosíte, ona vám řekne, co je to „Ryanair“). Španělsko 
nás vítá vlahým deštíkem. Zvláštní, že v Londýně svítilo slunce ☺. Autobusem se přesunujeme 
do historického Ovieda. Je asi 21:00 a naše putování začíná. Hledáme ubytování. Je ale příliš 
pozdě. Světlým momentem je nález první mušle. Znamení, které nás odteď bude provázet a 
ukazovat cestu. Kdybychom tehdy věděli… Před nádherně osvětlenou katedrálou se rozhodujeme 
pro noční pochod. Najdeme-li příhodné místo ke spánku, přespíme tam. Tím „příhodným 
místem“ je nakonec (a to doslova) asfaltka. Aby snad na Katku nemohl medvěd či dinosaurus, 
stavíme z jedné strany popelnici. Na druhé je už jen les. Spíme… 

(pokračování na 4. straně) 
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Světci měsíce 
Voršila a její družky 

( 22. říjen ) 
 

Žila zřejmě ve 4. století. O jejím životě vypravují 
jen legendy. Podle nich byla dcerou britského krále nebo 
bretaňského vévody Maura. O její ruku požádal šlechtic, 
známý svou divokostí. Aby se Voršila vyhnula 
nechtěnému sňatku, vydala se s 10 družkami (chybou 
opisovačů se v některých pozdějších pramenech vyskytuje 
číslo 11 000) na pouť do Říma. Od svého otce dostala na 
cestu loď. Cestou svým družkám vyprávěla o křesťanské 
víře. Všechny se obrátily a po příjezdu do Říma byly 
papežem Cyriakem pokřtěny. Již cestou do Říma měla prý 
Voršila v Kolíně nad Rýnem sen, že zde bude umučena. 
Na zpáteční cestě byla celá její družina přepadena Huny, 
kteří právě Kolín okupovali. Hunové se na ženy vrhli, 
brutálně je týrali a pak nemilosrdně zavraždili. Přežila jediná Voršila, která se zalíbila 
samotnému králi Hunů. Protože ho však odmítla, on ji vlastní rukou vrazil šíp do srdce.  

Jiné legendy říkají, že Voršila řekla papeži Cyriakovi o svém snu a on se k Voršilině 
družině připojil, aby mohl také podstoupit mučednictví. Prý opravdu také v Kolíně 
zahynul. 

Podle jiné verze přišly dívky z Východu a jsou spojovány s mučedníky z Agauna.  
Další legenda praví, že si měla Voršila vzít křesťanského prince Aetheria, který se měl na 
lodi i se svými lidmi vydat do Říma za Voršilou. Od císaře prý dostal za věrnost pozemek 
v Bretani, kde se chtěl usadit a založit novou vlast. Na zpáteční cestě se však Voršila a její 
družky dostaly s lodí do těžké bouře, byly zahnány k ústí Rýna a tam je přepadli Hunové. 
Po smrti Voršiliny družiny se prý sneslo z nebe 11 000 andělů a ti zahnali všechny Huny 
na útěk.  

Od 10. století se Voršila stala velmi uctívanou světicí. V Kolíně bylo opravdu 
nalezeno v roce 1106 při zvětšování kolínské městské zdi pohřebiště a kámen s nápisem ze 
4. nebo počátku 5. století s informacemi o přestavbě kostela, vybudovaného na místě 
mučednictví skupiny panen. 

Svatá Anděla Mericiová založila v roce 1535 řád voršilek, věnující se především 
výchově a vzdělání dívek. 

Svatá Voršila je patronkou a přímluvkyní Kolína nad Rýnem, pařížské univerzity, 
mládeže, nemocných dětí, učitelek, vychovatelek, školáků, soukeníků, za sňatek a dobré 
manželství, za klidnou a svatou smrt. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Kapky podzimního deště smáčí půdu, a ač jsou někdy nepříjemné, znamenají pro 

přírodu velké požehnání. Bůh dal světu řád, ve kterém má každá maličkost svůj velký 
význam. Co proti kapkám deště musí znamenat v Božím stvoření člověk, obraz Boha 
samotného? Uvědomujeme si to, jaký význam pro celé stvořitelské dílo máme? Přijímejme 
tuto naši výsadu jako velkou čest s hlubokou pokorou. 

                  Jarin 
 
 

1. Hází se to, střílí se to, kope se to, nejí se to. Má to duši, žádné uši, dobře se to kutálí. 
Jen aby s tím naši kluci vyhráli. 

 
 

2. Kulatý, malý jako čočka. Třebaže mívá čtyři očka, nevidí, ať si jak chce kouká. 
Když chybí,za košilku fouká. 

 

 
3. Pořád jenom dumá, jaká vyjde suma. Když se chyba ukáže, hned ji hbitě vymaže. 

Inu, je to... 
 

 
4. V zimě dokonce i zebe. V létě je ho plné nebe. Na obzoru beránky, zrána jako za 

večera, proměňuje v červánky. 
 

 
5. Na stromě se narodilo, pětilistým kvítkem bylo. Teď se směje červeně, pojďte ke 

mně, snězte mě! 
 

 
6. Čtyři nohy, čtyři rohy, někdy je i kulatý, rodina se u něj schází, ubrus má až na paty. 
 

 
7. V zimě od hlavy po paty střádají si na šaty. Sluší jim zejména jarní světlezelená. Na 

podzim barvami jen hrají - než jim zas šaty opadají. 
 

 
8. Na poličce v kuchyni stojí domek rodinný a v něm ručka ručku honí. Malá velkou 

nedohoní. Velká každou hodinu schová malou do stínu. 
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Sedm statečných aneb  
podivuhodná dobrodružství „Smolíků“ ve Španělsku 

(pokračování z 1. strany) 
 

 Svítá. Budí nás místní aktivní občané, běžci. „Jdete špatně.“ No, to nám došlo už v noci. 
Balíme a vyrážíme. Teď už nejen mušle, ale také žluté šipky, určují náš směr. Pan farář to ještě 
pro jistotu ověřuje u kolemjdoucích. „Vy jdete do Santiaga, ale to je hrozně daleko!“ podivuje se 
mladá paní. „To oni přece ví!“ reaguje, trochu pobaveně, její muž. Je krásně. Procházíme 
španělským venkovem. Ani nepoznáváme hranice vesnic. Jednotlivé statky jsou roztroušené 
v kopcích. Potkáváme krávy, ovce, osly a psy. Slunce svítí, vítr pofukuje. Na louce máme mši 
svatou, oběd a siestu. Poslední kilometry jsou po asfaltu. To je nepříjemné. Přicházíme do Avilés. 
Je to velké město, kde dnes budeme nocovat. S mírnými obtížemi hledáme albergue (albergue je 
ubytovna pro poutníky. Starají se o ni dobrovolníci nebo obec. Jsou vybavena postelemi, 
sociálním zařízením a občas kuchyňkou). Příjemný správce nám vystavuje naše poutnické 
průkazy – credencialy. Teď už budeme sbírat razítka ☺. K večeři polévku a dobrou noc. 30.8. 
Oviedo – Avilés, asi 28 km. 

 Ráno nás čeká překvapení. Dorazil poslední člen naší výpravy – Janek. A bábovka, a 
linecká kolečka a spousta dalších dobrot. Díky! Dnešní etapa budiž nazvána 
Jedenáctikilometrová! Ne že by byla tak krátká, ale když nám už asi posté řekli místní obyvatelé, 
že do Soto de Luina je to ještě 11 km, měli jsme chuť jim lámat prsty! Ve městě Salina 
potkáváme „anděla“, který nám poradil zkratku s krásným výhledem na moře. Ano, naše 
bloudění byl určitě trest za tuto úžasnou podívanou. Obědváme a siestujeme podle naší tradice na 
silnici mezi popelnicemi. Až po několika dnech zjišťujeme, že po obědě nastává zlom v našem 
jinak bezproblémovém putování. Jakmile je po jídle, začneme bloudit. Vesnice vyznačené na 
mapě míjíme a procházíme zcela jinými. Ztrácíme a opět nalézáme šipky. A blížíme se k moři! 
Slunce zapadá, máme před sebou asi ještě 11km, ale tenhle pohled je nádherný. Oblázková pláž, 
vlny, ta voda je opravdu slaná. Dost nostalgie. Z posledních sil dorážíme do města. Albergue 
nacházíme s pomocí místní policie. Je půlnoc a my usínáme. 31.8. Avilés – Soto de Luina, 27,5 
km-chacha!!! To víc!!! 

 
(pokračování příště) 

 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Míč. 
2. Knoflíček. 

     3. Guma. 
     4. Slunce. 
     5. Jablko. 
     6. Stůl. 
     7. Listnaté stromy. 
     8. Hodiny. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
 


