
Slovo šéfredaktorky 
Tak už máme měsíc za sebou a nevím, jak vy, ale já 
bych teď měla ráda zase nějaké prázdniny. I když 
nemůžu přece všechno soudit hned po měsíci. Teprve 
pár týdnů za mnou a já už se chci vzdát? Ani 
náhodou! Každý by se měl svým povinnostem 
postavit čelem a trochu zabojovat. Takže pojďme se 
poprat s učením, novými spolužáky či zlomeným 
srdcem! Koukněme radši z okna. Vyjděme ven a 
nadechněme se čerstvého podzimního vzduchu. Je tu 
přece tak krásně! A co dalšího můžete dělat hned po 
kocháním se podzimní krajinou? No přece bedlivě si 
přečíst novou Bílou Směs!  
Krásné počteníčko přeje Mate ☺ 
 
Akce na tento měsíc 

• 2. 10. – Oddílovka 
• 19. 10. – drakiáda 
• 25. – 28. 10. – podzimky 
• 31. 10. – Bílek 
• 6. 11. – oddílovka v 17:00 

 
www.30dbo.cz        30dbo@seznam.cz  
 

Slovo „paní“ vedoucí 
Tak dneska je to přesně 14 dní, kdy jsme 
se naposledy společně viděli v kroji. Tedy 
na naší svatbě. 
Musím naznat, že by se to neobešlo bez 
vaší pomoci. Tímto jsem vám všem chtěla 

poděkovat za nemalou pomoc! Všem, co nám 
pomáhali s úklidem kostela, také družičkám, 
skautkám za rozdávání koláčků, světluškám za držení 
cedulek při focení, no a hlavně, všem těm, kteří došli 
a byli s námi. Byl to naprosto perfektní zážitek! 
Jelikož se nemůže celé moje slovo věnovat pouze 
svatbě, i když jsem toho plná, tak si ještě vzpomeňme 

na druhý ročník strašidel nebo na výlet, kde jsme hledali Nema. Byl to 
naprosto perfektní měsíc, protože se ukázalo, že společně dokážeme 
dělat velké věci, které jsou naprosto neocenitelné. Proto se už těším, až 
tento měsíc vyrazíme společně s 94. BO na podzimky nebo vypustíme 
oddílové draky! 

 
Tak zatím pac a pusu, Šmako Pekárková  
 

A jedna „dementská“ ze svatby ☺ 

 
Drakiáda aneb Užijme si krásný podzim! 
Chceš pořádně vyvětrat svého draka? Věříš mu natolik, 
že se s ním pustíš do souboje o nejkrásnějšího, nelépe 
lítajícího, nejvýše lítajícího draka? Jestli ano, neváhej a 

přijď!  
Kdy: 19. 10. 2013 v 10.00 na Starou osadu 
Návrat: 19. 10. 2013 v cca 14.30 tamtéž (sraz i 
návrat bude upřesněn) 
S sebou: draka, 2 lístky na šalinku (budeme 
přestupovat, pojedeme na Stránskou skálu) nebo 
šalinkartu, svačinku, pitíčko, dobré podzimní 
oblečení. 
   Těší se na vás všechny Janka (721325117)  
 



 
Bílek 

Ráda by ses koukla na film, ale nechce se ti platit za kino? Chceš se 
pobavit s kamarádkami? 
Pak přijď do filmového klubu Bílek, který se 
koná ve čtvrtek 31. 10. 2013. 
Bude rozdělený na dvě části podle věku: 
Začátek pro světlušky a babyskauty je 
v 16.00. Pustíme si pohádku Raubíř Ralf. 
Začátek pro skautky je cca 17.30. To, co se 
bude promítat, je na vás. Pište své návrhy na e-
mail petra.dol@volny.cz. 
S sebou si každý vezměte něco na zub k filmu 
(chipsy, popcorn, tyčinky…) a hlavně dobrou 
náladu!!! 

Na všechny se těší Peťa (739 578 949)  
 

 
OBROK 2013 aneb lepší než Po(ů)vodně 
Náš roverský kmen Tilia se 
rozhodl, že se letos zúčastní 
celorepublikové akce pro rovery 
a rangers Obrok, která se letos 

konala už po sedmé. Původně měl být  Obrok 
už v červnu, ale jelikož pršelo a byly záplavy, 
čímž byl zatopen i areál, kam jsme měli jet, 
přesunula se akce až na září, kdy sice taky 
pršelo, ale ne tolik. Letos jsme jeli na krásný 
vodní hrad Švihov, kde nám sice bylo v noci zima a taky jsme se domů 
vrátili špinaví od bláta, ale myslím, že to stálo za to. Celá akce se nesla 
v duchu hesla ,,Challenge accepted“, což znamená „výzva přijata“. 
Byl pro nás připravený krásný program včetně úžasného 4D kina, debat 
se známými osobnostmi, velké hry, skvělých koncertů a taky jedné 
noční hry. Obrok se nám všem líbil a myslím, že nejsem jediná, kdo by 
chtěl jet i na ten příští. :)             Lucka  
 

Strašidýlka na Bílendě 

Tradičně ( jako každý rok ) se v září uskutečnila akce " Strašidýlka na 
Bílendě ", tentokrát v podání Tery. Stanovišť bylo asi 10 a na každém 
dostali děti razítko či podpis. 
Já byla na stanovišti, kde se strašidýlka octla 
v naprosté tmě a protože jsou chytrá, mají po lese 
natažené provázky, pomocí kterých se dostanou 
domů. Zavázali jsme dětem oči a ony se držely 
provázků, které byly nataženy asi přes 7 stromů 
(pro mladší přes tři stromy).  
Jakmile děti přešly všechny stanoviště s různými 
úkoly, dostaly na konci sladkou odměnu a mohly si 
zatančit na hřišti, kde hrála patřičná hudba. Pro rodiče tu byl zapálený 
oheň a grilování. Bylo tu spoustu pití a k masu i zeleninová obloha. 
Akce se povedla a my děkujeme organizátorům.  
ENGIE (Eliška) 
 

Svatba Šmako a Pekoše 
14. září to byl ten jejich slavný den. Ti dva si konečně chtěli říci své 
ANO a začít tak společný manželský život. V 11 hodin se před 
židenickým kostelem sešlo spoustu lidí, mezi nimi bylo i hodně skautů a 
skautek v krojích. Jako první přijelo 
auto s cylindrem, ve kterém jel, kdo jiný 
než Pekoš. Za malou chvíli tu bylo další 
auto s krásnými řasami a bílým 
závojem, které přiváželo nevěstu. Ta 
měla překrásné bílé krajkové šaty s 
vlečkou. 
Do kostela nejdříve vešli svatební hosté, 
následovaly družičky a skautky, pak 
ženich a jako poslední přicházela nevěsta. Začal svatební obřad, spojený 
se mší svatou, jež byla doprovázena krásným sborovým zpěvem. Po 
společném novomanželském slibu následovalo spoustu gratulací. 
Nakonec jsme se všichni společně vyfotili před kostelem. Našim 
novomanželům přejeme hodně štěstí, lásky a spoustu společných let.  

 Šimi 
 
 



Narozeniny 
 
3. 10. – Chiquita  
 
5. 10. – Julča  
 
19. 10. – Kitty 
 
20. 10. – Andrejka 
 

Vtipy  
Maminka jde v noci za brečícím synem: 
„Pepíčku, pročpak brečíš?“ 
„Zdálo se mi, že shořela naše škola.“ 
„Uklidni se Pepíčku, byl to jen sen.  
„No právě!“ 
 
Ovečkin se chlubí: „Na zem mě seslal hokejový 
bůh.“ 
A Jágr na to: „Nevím o tom, že bych ho někam posílal.“ 
 
Ptá se babička vnuka: „Proč krmíš slepice čokoládou?“ 
A on jí odpoví: „Aby mi snesly kindr vajíčka.“ 
 
 
Brunetka volá blondýnce: „Půjdeš se mnou do 
kina?“ 
Blondýnka neodpovídá. 
Brunetka se zeptá znovu: „Tak půjdeš se mnou 
do kina?“  
Blondýnka stále mlčí. 
Brunetka do telefonu zakřičí: „Halóóó, půjdeš se mnou teda do toho 
kina?!?!“ 
A blondýnka na to: „Vždyť jsem ti kývala, že jo!“ 
  
Peťa 

 
Hádanky 

Bílá jako mléko je, 
tichem všechno přikryje. 
Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. 
 
Kdo bez štětce a bez barev 
obarví nám pestře les?  
 
Má to klobouček, 
jednu nožičku, 
pěkně si sedí v mechu,  
v lesíčku?  
 
Mate  
 

 

 

 



Oční klamy 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Podzimky v zemi Vycházejícího slunce 

Že nevíte co Vás čeká? Já a můj samurajský meč zveme celé 10. středisko Mafeking na dlouhou a náročnou 
cestu do země Vycházejícího slunce. Ale jak praví jedno naše přísloví - s přítelem po boku není žádná cesta 
příliš dlouhá!  
Proto tedy sbalte svoji sváteční KPZ, teplé kimono, je třeba pevnou obuv, jelikož nálady kami Inazakim jsou 
nepředvídatelné.  
Dále věci k boji, jako je katana, šátek, uzlovačka, hadráky.  
My samurajové spíme ve spojení s přírodou na zemi, proto si vezměte spací pytle a samuratky. 
Rádi ochutnáme pokrmy vaší kuchyně. Naberte si do svých zavazadel 2 brambory, 2 cibule, mazací sýry a 
paštiky. Bohy si usmíříte domácími buchtami.  

Nezapomeňte, že další japonské přísloví praví: „Jídlo na cestu a 500 korun, dokáže zpříjemnit cestu.“ 
Na konci dopisu bych se s vámi rozloučil a dodal, že vaše cesta začíná 25. října v 15:30 na hlavním vlakovém 

nádraží. Cesta bude ukončena 28. října v odpoledních hodinách. 
Dža mata! 

Kaito Masahiro 
 

    
Kontakt na českou průvodkyni 

 je Mate (607 119 651) 
 a nezapomeň sledovat www.30dbo.cz  

 
 

Bláňa 


