
    
8. prosince 2014, na den sv. Valerie nebo občanského Vratislava,  byla tradiční návštěva 

naší nové borovičky, mimochodem už docela statné, na počátku šáreckého údolí. Sešlo se nás 
celkem osm – jedna dáma – ses. Hanka Bouzková a sedm strejců (nebo dědků?), tak trochu 
jako Sněhurka a sedm trpaslíků. Nutno podotknout, že vedení SO oddílu bylo zastoupeno 
reprezentativně i díky Mílovi Moravcovi, postrádali jsme, žel, Dášu Houskovou, která v důsledku 
zdravotní indisposice vůbec poprvé a s lítostí vynechala. Tolik k prezenci.  

Po 16. hodině díky mlhavému sou-
mraku jsme na sebe ani moc neviděli (viz 
foto, lepší jak skutečnost), nicméně stanuli 
jsme záhy před kýženým stromkem, spíš už 
stromem (díky rychlému růstu těchto druhů 
borovic). Hanka se ukázala jako skautka – 
byla připravena. Měla totiž svíčky, my až na 
Rogera, Jendu Vondráška, jsme byli bez 
světel. Všichni jsme však nakonec od naší 
vůdkyně obdrželi celkem slušné fragmenty 
voskovic, zapálili a světly obklopili náš před-
vánoční přírodní symbol. Vkradnuvší se 
mrazivou mlhu dokumentuje obrázek, líp to 
nešlo, Hance selhal blesk. 

 
 

 Zazpívali jsme koledy, vesměs první sloku, dokonce i Svatou noc, tichou noc, tu převážně 
ale brumendo. Plyne z toho poučení – na 
schůzkách je nutno zpívat, Nejlíp nám šlo - 
Narodil se Kristus Pán… Protože nám bylo 
docela zima, utvořili jsme těsný gillwelský kruh, 
zapěli večerku komplet, popřáli si ke svátkům i 
na příští setkání  a ubírali se k teplému 
domovu. 

Důvěrná informace pro chodící po třech či 
po čtyřech: někteří jsme zaparkovali  na 
parkovišti pod „Mekáčem“, ten je ještě níž za 
konečnou tramvaje 26, takže jsme byli u bo-
rovičky co by dup! To pro příště! 

 
Legenda  

k obrázkům:  
 
na prvním je pánská jízda – foto Hanka 
                                    
na druhém Hanka úplně vlevo, vedle mne 
                                    
na třetím světla v mlze 

 
Zapsal: 
Grizzly – Boža Strauch, foto Hana Bouzková   
s asistencí Bagýry – Pepy Jedličky  
  


