
 

 

 

V 16 hod j sme  se  sešli  na  konečné  tramvaje  

v Divoké Šárce jen 4 - Hanka, bratři Čil, Mánek  

a já.  

Vydali jsme  se  na  cestu  ještě  téměř  za světla  

a  naši odvahu  ocenil  i  vítr,  který se v té době  

utišil.  

Když  jsme  se  blížili k   naší borovičce – viděli  

jsme  u  ní  světýlko.  

Mile  nás  tam  překvapil  bratr  Bagheera,  který  

už   rozsvítil    svíčku   za  Grizzlyho.   Zazpívali  

jsme  si   koledy,   vzpomněli  na v šechny, kteří  

v tomto  i  předcházejících   letech   odešli,  i  na  

historii  borovičky. 

Omluvena  pro nemoc  byla  Hana  Bouzková. 



 

Hanka Dvořáková nás potěšila vanilkovými rohlíčky, na kterých si také ráda pochutnala Čilova Aida. 

Zakončili jsme večerkou a vydali se zase domů.  

Napřesrok na shledanou.  

Dáša Housková 

 Milá Dášo, divím se, co mám ještě napsat.  

Tvoje zpráva je stručná, přesná a dobře se čte. Chybí dodat, že Mánek měl apartní a dnes neobvyklý 

hubertus a nejdelší cestu domů na Zbraslav. Fotku celé naší skupiny máme jen proto, že se ti podařilo 

odchytit neznámou a ochotnou slečnu, která šla okolo, aby nás vyfotila. Na oplátku jsem mačkal její 

šmrdlací mobil s ní u svítící borovičky - s tak moderní technikou neumím, ale ona byla spokojená. 

Poslední dodatek patří Aidě, která byla nadšená, když tě poznala na peróně metra, kam jsme přijeli každý 

jinou cestou, ale ve stejný čas. S "borovičkou" je to obdobné jako s výročním táborákem kolem 19. 

listopadu ve Znojmě. Jde většinou o hnusné počasí a současná mládež se diví, proč jsem k založení oddílu 

nevybral před 48 lety vtipnější datum. Víc mě nic nenapadá a zejména nevím, do jaké kroniky se povídání 

i fotky dostanou. 

ahoj Čil 

 

 Vážené sestry, vážení bratři. 

V úterý 12. 12. 2017 se tradičně sešla hrstka členů Pražské družiny S0 v Šáreckém údolí, aby u borovičky 

zažehla plamínky svíček, zavzpomínala a zazpívala vánoční písně. Mrzí mne, že jsem se nemohla 

zúčastnit a že zde ve větrném počasí bylo tak maličko účastníků. Velkou radost mám naopak ze zápisů 

sestry Dáši a bratra Čila. Naprosto samozřejmě souhlasili, že pořídí dokumentaci, o kterou se doposavad 

nezištně a s radostí staral Grizzly. Moc za to děkuji. 

 Se skautským pozdravem a přáním krásných vánočních svátků vám všem 

 Vaše Amálka 
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