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Kde je na obzoru ostrov nebo pevnina, blí�ící se ß otila 
či tučný úlovek...?  Rozhlí�íme se i za vás...

Ze strá�ního ko�e � informační příloha Archy � zpravodaje o výchově a vyu�ití volného času dětí a mláde�e
Pro potřeby sdru�ení dětí a mláde�e vydává Česká rada dětí a mláde�e, Senová�né nám. 24, 116 47 Praha 1, 

tel. 234 621 379, e-mail: archa@adam.cz

Nemáte v létě co dělat? Přijeďte se podívat!

Mezinárodní folklorní festivaly
Ro�novské slavnosti, 
Ro�nov pod Radho�těm, 2. � 6. 7. 2004
11. mezinárodní folklorní festival, 
Klatovy, 8. � 11. 7. 2004 
MFF Mistřín,
Svatobořice Mistřín, 9. � 11. 7. 2004 
Jáno�íkův dukát 
Ro�nov pod Radho�těm, 30. 7. � 1. 8. 2004 
MFF �umperk
�umperk, 12. � 16. 8. 2004 
MFF Folkor bez hranic, 
Ostrava, 16. � 20. 8. 2004 
Mezinárodní folklorní festival, 
Písek,18. � 22. 8. 2004 
50. Mezinárodní folklorní festival,
Červený Kostelec, 18. � 22. 8. 2004 
Setkání s folklorem, 
Hradec Králové, 20. � 21. 8. 2004 
35. MFF Liptálské slavnosti, 
Liptál 25. � 29. 8. 2004
Mezinárodní folklorní festival, 
Brno, 26. � 30. 8. 2004
Jarmark, Praha 28. 8. � 4. 9. 2004 
Dal�í program a podrobnosti najdete na www.fos.cz

Chcete obohatit program oddílu, dru�iny, tábora 
nebo třeba va�í rodiny? 
Chcete zkusit překonat vlastní lenost? Chcete si 
sáhnout třeba i na dno sil? 

Vydejte se na Cestu k vrcholu!
Od počátku v roce 2001 se v na�em zásobníku aktivit 
objevilo ka�dý měsíc 6 nových úkolů, tak�e dnes je to 
přes 180 úkolů a dal�í stovka podúkolů, zaměřených 
na v�estrannou připravenost do přírody i do civilizace 
� v�dyť obě mohou být příjemné, ale i sakramentsky 
drsné. Ti, kdo se rozhodnou úkoly plnit, stoupají na 
pomyslnou osmitisícovku. Podmínky �soutě�e s vlastní 
leností� najdete na http:/home.tiscali.cz/vrcholy

NAKOUKLI JSME POD POKLIČKU SOUTĚ�E  

Co chystá Modrá flotila 2004-2005?
U� máme připravenou �chutnou krmi� pro posádky 
od září ji� ve 4. ročníku plavby Modré ß otily, a tak vás 
mů�eme nechat trochu přičichnout, jak pěkně to voní 
u� teď. Samozřejmě vám nevyzradíme v�e, to byste se 
neměli na co tě�it. Ale mů�ete si představovat, co vás 
to mů�e od září při plavbě s Modrou ß otilou také na 
vlastní ků�i potkat ☺:
1. Zraněný pirát
2. Souboj se �raloky 

3. Signalizace vlajkami před bitvou se �paněly 
4. Překonávání překá�ek na rozbité palubě  
5. Hod lanem na kotevní kůl 
6. Provedení lodi nebezpečnými útesy 
7. Záchrana pokladů z potápějící se lodi 
8. Souboj dalekonosných lodních děl 
9. Záchrana lodi nebo námořníka 
10. Měření polohy hvězd při navigaci lodi 
11. Námořnické hrátky
12. Únik z temného podpalubí 
Tak co, čím to voní? Romantikou? Dobrodru�stvím? 
Nebezpečím? Dálkou? Mořem? Plachetnicemi? Pirá-
ty a námořníky? Správně! V�echno to tam je, a je�tě 
něco navíc. Tě�te se, Modrá ß otila je tu pro vás ☺!                       
Zveme v�echny, kdo je�tě nezkusili plout s Modrou 
ß otilou � přidejte se, nebudete litovat!
Dal�í informace najdete na internetu: www.adam.cz 
nebo na www.skaut.cz/tdc v odkazu Modrá ß otila.
Zájemci se mohou hlásit do poloviny září
e-mailem na modra.ß otila.centrum.cz 
nebo písemně na adrese
Modrá ß otila, TDC, Senová�né nám. 24, 116 47 Praha1
V�em přihlá�eným za�leme pravidla soutě�e a úkoly.

Mezinárodní sběratelské setkání 

EUROSCOUT 2004 
pořádá 13. � 17. října 2004 v Kulturním centru Za-
hrada v Praze 11 � Chodově Klub skautských sběratelů 
Junáka � člen federace evropských sběratelských or-
ganizací � IFSCO. Je to poprvé na východ od někdej�í 
�elezné opony a v historii českého skautingu největ�í 
sběratelská akce. Součástí akce budou:
• 15. � 17. října � SCOUTPHILEX 
� oborová tématická Þ latelistická výstava 
se zahraniční účastí � �pastva pro oči� nejen pro Þ late-
listy, ale i pro nej�ir�í veřejnost. Vystavena bude i řada 
unikátů Po�ty českých skautů 1918, které jsou dnes 
v zahraničních sbírkách. 
• 15. � 17. října � Výstava historických skaut-

ských materiálů 
Skautské muzeum, kde představí ukázky ze svých sbí-
rek na�i čelní sběratelé. 
- Česká po�ta zřídí po�tovní přihrádku s příle�itostný-

mi razítky. 
- Klub připravuje odznak, dopisnici, �átky, razítka, 

ná�ivky a řadu dal�ích suvenýrů.
- V rámci akce bude celou sobotu a neděli dopoledne 

tradiční 14. podzimní pra�ské sběratelské setkání, za 
účasti zahraničních Þ rem i sběratelů.

- Součástí akce bude setkání účastníků soutě�e Truhla 
pokladů, 13. � 17. října s programem � poznávací hra 
po Praze, soutě�e a kvízy, výstavky sbírek mláde�e, 
programu se mohou zúčastnit i ti, kteří nesoutě�ili! 

Info: Václav Nosek � Windy, Na Výsluní 1381/67, 
277 11 Neratovice; tel.: 315 688 034, 737 753 396; 
e-mail vaclav.nosek@junak.cz  



Omluva
Při přípravě 3. čísla časopisu Archa se bohu�el stalo, �e na zadní straně obálky 
mezi členskými sdru�eními ČRDM chyběla ta, která byla přijata na mimořád-
ném valném shromá�dění ČRDM letos v  únoru. Za zmíněné nedopatření se jim 
tímto omlouvám.

Jiří Majer, vedoucí redaktor Archy

Členská sdru�ení České rady dětí a mláde�e (85): Asociace debatních klubů; 
Asociace křesťanských sdru�ení mláde�e; Asociace malých debrujárů České re-
publiky; Asociace středo�kolských klubů ČR; Asociace turistických oddílů mláde�e 
ČR; Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností 
České republiky; Azimut; Boii; Česká tábornická unie; Čhavorikani Luma; Dětské 
umělecké studio Milevsko; Dodge City, dětská trampská osada; Dorostová unie 
- sdru�ení křesťanských dorostů; Duha, sdru�ení dětí a mláde�e pro volný čas, 
přírodu a recesi; Elim - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava; 
Expedice Natura; Evropské sdru�ení studentů práva (ELSA); Folklorní sdru�ení 
České republiky; Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej; Hnutí Brontosaurus; 
Hnutí GO!; INEX - sdru�ení dobrovolných aktivit; Informační centrum oddílů a klu-
bů; Jockey Club Malý Pečín; Junák - svaz skautů a skautek České republiky; Ju-
nior klub křesťanských demokratů; Keltoi, občanské sdru�ení; Klub dobré zprávy; 
Klub Domino, Dětská tisková agentura; Klub PathÞ nder; Klub úplně fantastické 
rekreace o.s.; KMC - Klub mladých cestovatelů; Kolpingovo dílo České republiky; 
Křesťanské sdru�ení Benjamin, místní sdru�ení 04; Květ - sdru�ení klubů dětí a 
dětských domovů v ČR; Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League; Lípa 2; Mladí 
evrop�tí demokraté; Mladí konzervativci; Mladí sociální demokraté; Mláde� Českého 
červeného kří�e; Moravský klub myslivecké výchovy; NTS Texas Rangers; Občan-
ské sdru�ení Altus; Občanské sdru�ení FiladelÞ e; Občanské sdru�ení Lačhe Čhave; 
Občanské sdru�ení Letní dům; Občanské sdru�ení Malý princ; Občanské sdru�ení 
STUD Brno;Občanské sdru�ení Táborníček; Občanské sdru�ení ZIP; Pionýr; Po�ko-
lák o.s.; Príma děti; Program pro mláde� Cena vévody z Edinburghu; Projekt Odys-
sea; RADAMBUK - Rada dětí a mláde�e Jihočeského kraje; RADAMOK - Rada dětí a 
mláde�e Moravskoslezského kraje; Royal Rangers v ČR; Salesiánské hnutí mláde�e; 
Salesiánské kluby mláde�e; Samostatná dětská organizace Vlčata Rab�tejnská Lho-
ta; Sdru�ení dětí, mláde�e a dospělých T.O. Lvíčata; Sdru�ení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska (SH ČMS); Sdru�ení Klubko; Sdru�ení Mladých ochránců přírody ČSOP; 
Sdru�ení na pomoc dětem s handicapy; Sdru�ení přátel Jaroslava Foglara; Sdru�e-
ní Roztoč; Sdru�ení Rubín Vala�ské Klobouky, sdru�ení dětí a mláde�e; Sdru�ení 
turistických a tábornických oddílů; S.K. a K.S. Dakota; Slezská diakonie; Smaragd, 
sdru�ení pro organizování volnočasové činnosti dětí a mláde�e; Spojené ruce; 
Společenství (Jan 10); Společenství Romů na Moravě; Středisko Radost, občanské 
sdru�ení; Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj; Taneční klub Black and 
White; T.O. Střelka; Totem Ostrava; YMCA v České republice - Křesťanské sdru�ení 
mladých lidí; Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě; Zeměpisná společnost �Morava�

Spolupracující instituce (1): Sdru�ení pracovníků DDM v České republice
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