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Borovička 2019 – setkání Pražské družiny 
 

 Je úterý 10. prosince 2019, 16:00 hod. Konečná zastávka 

tramvají v Divoké Šárce. 

 Tradičně se zde schází několik členů Pražské družiny SO 

aby si připomněli, že je čas Adventu. 

 Zatím je nás šest, obě Hanky, Dáša, Amálka, Mánek a 

poprvé je zde i Derviš. Ještě chvilku čekáme, zda se ještě někdo 

neobjeví. Dohadujeme se, zda nás již u borovičky bude vítat svit 

první zapálené svíčky. A opravdu, Bagheera nezklamal a již na 

nás čeká a tak jsme ani letos nesešli z cesty. 

 Na poblíž stojící lavičku odkládáme své saky paky, zapalujeme donesené svíčky 

v lucerničkách a stavíme je pod korunu borovičky, kde je vše krásně připraveno. Sestra 

Hanka Dvořáková, která bydlí poblíž, totiž již včera upravila porost pod borovičkou, aby 

nám dnes svíčky nezapadly do vysoké trávy. Moc děkujeme. 

 Ještě si vyměnit přáníčka, vyřídit pozdravy. Dáša nás navíc hostí napečeným 

cukrovím, Hanka Dvořáková rozdává sušené houby a již zpíváme vánoční koledy. Docela 

nám to zní, nikdo z pocestných se nedává na zděšený úprk. Dokonce nám jedna z dvojic 

udělá společný snímek. Ostatně, jak můžeme vidět z přiložených fotek, které pořídila 

sestra Dáša i bratr Derviš, akce se nám i letos vydařila. 
 

 
  

 Zvoní mi mobil a není to nikdo jiný, kdo volá, než bratr Vlk, který nám chce popřát 

hezké svátky. Dávám jej na hlasitý odposlech, abychom všichni slyšeli a tak snad i on 

slyší, že se překřikujeme, abychom mu i my popřáli.  

 Cestou zpátky již svítí měsíc. Dohadujeme se, že je v úplňku, ale později Hana píše, 

že si budeme muset ještě dva dny počkat. 

 Děvčata vzpomínají, jak dlouho se již k borovičce chodí. Nevíme to přesně, Hanka 

Dvořáková si myslí, že asi od roku 1991. Nedalo mi to a zkusila jsem dohledat. Podle 

zápisu ve staré kronice to vypadá, že první setkání u borovičky bylo 18. prosince 1992 – 

viz příloha. 

Krátce po 17. hodině jsme si popřáli krásné Vánoce a rozešli jsme se ke svým domovům. 

U tramvaje nás dohonil i Mánek, který se rychle vracel k borovičce – zapomněl na větvi 

svoji torničku, ale naštěstí tam na něho čekala i se všemi věcmi. Dobře to dopadlo. 
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 Bylo to krásné setkání a již se můžeme těšit na povídání na Tříkrálové schůzce. Ta 

bude opět v Celnici na Vltavské v úterý 7. ledna v 16:00 hodin.  
 

 Nezapomeňte, že na tuto schůzku přinášíme maličké pohoštění všichni. Nenoste 

toho mnoho, stačí jen maličko, co zbylo z vánočního pečení, či trocha ovoce apod. Kafe a 

čaj donesu.  

          Zapsala Amálka 

 


