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Úvodní slovo 
 
 
 
Milí přátelé, 
 

zdravím Vás všechny, kteří právě otvíráte výroční zprávu o činnosti občanského 
sdružení Sarkander. Po roce zase nastal čas, abychom se společně poohlédli po tom, co 
všechno jsme v rámci sdružení uskutečnili. 

 
V roce 2010 se podařila celá řada dobrých věcí – o tom si podrobněji můžete přečíst 

v následujících kapitolách, které hodnotí naši činnost. Velmi rádi vidíme hojnou účasti dětí 
a mladých lidí na pravidelných schůzkách, jednorázových akcích, víkendovkách, táborech 
i na dalších aktivitách. Stále více jich navštěvuje naši táborovou základnu ARCHA 
v Rajnochovicích a účastní se akcí i pravidelné činnosti v jednotlivých pobočkách. Podařilo 
se také udělat několik dalších stavebních úprav prostor, ve kterých tábory na Arše 
probíhají. 

Pobočky sdružení odvádějí velký kus práce v oblasti vzájemného setkávání mladých 
lidí a jejich komunikace s těmi, kteří mohou jejich život obohatit o nové vědomosti či je 
inspirovat k další činnosti. V době, která prožívá čím dál větší posun k individualismu  
a virtuální realitě, se snaží být Sarkander zprostředkovatelem toho nejzákladnějšího, totiž 
osobního potkávání – aby mladí prožili, že jim někdo naslouchá, vnímá jejich radosti, 
bolesti, zkušenosti. Život se nemůže odehrávat pouze před obrazovkou či monitorem, je 
přece jenom o něčem jiném! 

Při všech akcích se snažíme vychovávat děti a mladé k zdravým lidským hodnotám  
a objevování krásy života s druhými a pro druhé. 

 
Děkuji všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří se nově i staronově ujali této úlohy, 

a též všem státním i nestátním institucím a jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem 
spolupracovali s naším sdružením a podporovali jej. 

 
 

 
 
  P. Mgr. Kamil Obr, 
  předseda o. s. Sarkander 
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O čem se dočtete ve výroční zprávě: 

 

 1. Poslání a cíle 

 2. Členové, organizační jednotky, lidé ve vedení 

 3. Zpráva o činnosti 

 4. Děkujeme za podporu 

 5. Finanční zpráva za rok 2010 

 6. Plány na rok 2011 

 7. Na závěr 

 

Příloha č. 1:  Členská základna o. s. Sarkander v členění dle věku 

jednotlivých členů 

 

Příloha č. 2:  Členská základna o. s. Sarkander v členění dle jednotlivých 

krajů, okresů a děkanátů diecézí 

 

Příloha č. 3:  Pravidelná činnost, krátkodobé akce a táborové pobyty 

v členění dle jednotlivých organizačních jednotek – poboček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - 6 -  

1. Poslání a cíle 
 

Občanské sdružení SARKANDER, vzniklo na podzim roku 1993. Jsme nestátní 
neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou, registrováni u Ministerstva vnitra ČR. 
Jsme sdružením dětí a mládeže, organizací uznanou MŠMT pro oblast práce s dětmi  
a mládeží. Sdružení vzniklo jako dobrovolný svazek lidí, kterým záleží na životě a formaci 
mladé generace a chtěli se podílet na duchovním, morálním, kulturním a společenském 
rozvoji dětí a mládeže. 

 
Naším posláním je pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti dětí a mládeže na 

území Olomoucké arcidiecéze (území Olomouckého, Zlínského a části Jihomoravského  
a Pardubického kraje). Zvláště se snažíme zaměřit na účelné a smysluplné využívání 
volného času. Všech našich akcí i veškeré činnosti se účastní společně členové  
i nečlenové sdružení. 
 
 
Cíle sdružení: 

� vyvíjet aktivity, aby děti a mládež mohly účelně a smysluplně využívat svůj volný 
čas a k tomuto je systematicky vést 

� skrze školení a metodickou pomoc pomáhat dobrovolníkům, kteří konkrétně pracují 
s dětmi a mládeží 

� skrze kvalitní formaci vedoucích prohlubovat a zkvalitňovat veškerou práci s dětmi  
a mládeží na jarních i letních dětských táborech i v pravidelné činnosti během roku, 
a tím neustále zvyšovat úroveň činnosti 

� co nejvíce zapojovat dětí a mládež do pravidelné činnosti v jednotlivých místech 
� pomáhat při vytváření osobního životního stylu dětí a mládeže, ve kterém by uměly 

zajímavě trávit volný čas, a tím jim umožnit alespoň zčásti čelit negativním vlivům 
společnosti 

� budovat naše Táborové středisko ARCHA v Rajnochovicích jako místo stálého 
přijetí, kam mohou mladí lidé přijíždět jako na „svoji základnu“ 

� prezentovat svoji činnost a aktivně se podílet na různých akcích – regionálních, 
celostátních i mezinárodních 

 
 

2. Členové, organizační jednotky, lidé ve vedení 
 

Od roku 1993 se sdružení dětí a mládeže rozrostlo na dnešních 3 630 členů. 
V minulém roce bylo do sdružení přijato 108 nových členů a členství bylo řádně ukončeno 
73 lidem (na vlastní písemnou žádost 57 členům, 16 členů zemřelo). 
 
Věková struktura členů ke dni 16. 4. 2011 
  

do 18 let  1162 osob 
od 19 do 26 let  1477 osob 
nad 26 let    991 osob 

 
Členy našeho sdružení jsou dobrovolní spolupracovníci - tzv. animátoři, kteří na 

jednotlivých konkrétních místech pracují s dětmi a mládeží, dále samotné děti, jejich rodiče 
a další lidé, které naše sdružení zaujalo. 
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Organizační jednotky 
 

Naše organizační jednotky nazýváme pobočky. Pobočka ARCHA Rajnochovice 
(táborové středisko) má vlastní právní subjektivitu, všechny ostatní pobočky právní 
subjektivitu nemají. Pobočky vznikají v místech, kde sdružení působí a kde máme 
dostatek aktivních spolupracovníků, kteří jsou sami schopni realizovat pravidelnou činnost. 
Každá pobočka má svého zodpovědného vedoucího – předsedu pobočky, který činnost 
pobočky koordinuje a zodpovídá za plnění jejich povinností. 

  
 
Ke konci roku 2010 má občanské sdružení SARKANDER 16 poboček: 

 
� ARCHA Rajnochovice – naše vlastní táborové středisko 
� Holešov 
� Hranice 
� Konice 
� Litovel 
� Kroměříž 
� Přerov 
� Svitavy 
� Uherské Hradiště 
� Uherský Brod 
� Valašské Meziříčí 
� Veselí nad Moravou 
� Vizovice 
� Vsetín 
� Vyškov 
� Zlín 

 
Občanské sdružení SARKANDER je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže 

a České rady dětí a mládeže. 
 
 
 
 

Lidé ve vedení v roce 2010 
 
Předseda výkonného výboru:  Mgr. Kamil Obr 
 
Jednatel výkonného výboru: Mgr. Jitka Škařupová 
 
Další členové Výkonného výboru:Mgr. Vít Zatloukal 
     Ing. Mgr. Jitka Zahálková 
     Ing. Ludmila Solovská 
 
Revizní komise:    Jan Váňa 
     Ondřej Krejčí 
     Miluše Hladká 
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3. Zpráva o činnosti 
 

Pravidelná činnost – schůzky společenství dětí či mládeže 
 

V jednotlivých místech se pravidelně (1x týdně, 1x za 14 dní) schází skupinky dětí či 
mládeže se svými vedoucími – animátory této činnosti. Snažíme se, aby tato činnost byla 
co nejkvalitnější a byla co nejvíce přínosná. V roce 2010 se scházelo 145 skupinek dětí 
či mládeže. Celkově se jednalo asi o 2000 osob. 

 
Program skupinek je rozmanitý, uzpůsobený zájmům a potřebám dětí, pomáhající 

rozvoji osobnosti - zpěv, sport (navštěvování tělocvičny, hřiště), tvůrčí činnost, společná 
práce, neformální výchova a vzdělávání, nejrůznější hry sportovního zaměření, hry 
z oblasti psychologie a zážitkové pedagogiky, probírání témátek, atd., a osvojení si 
základních postojů nutných pro život v jakékoli skupině (např. tolerance, kompromis, 
ochota spolupracovat a odpovědnost za druhé). Jedna schůzka trvá cca 1,5 - 2,5 hodiny. 
Děti a mládež se schází odděleně dle věku. 

 
Jedná se o tyto druhy skupinek: společenství mládeže (18 - 26 let), scholy (pěvecká 

náplň - čistě zájmově, aktivní trávení volného času), animátoři (ti, kteří ve svém regionu 
vedou skupinky a aktivně pracují s mládeží – náplň setkávání představuje formaci k této 
práci), skupinky dětí (6 - 18 let). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto pravidelné setkávání dětí a mládeže zapojuje i děti jinak neorganizované  

a nemalou měrou se podílí na celkovém zrání dětí a mládeže, na vytváření jejich postojů  
a názorů a svou funkcí může vhodně doplňovat působení rodiny a školy. 
Nezanedbatelným přínosem je i to, že mnohé ze skupinek pracují na vesnicích, kde není 
mnoho jiných možností vyžití pro děti a mládež. 

Pravidelná činnost probíhá na všech pobočkách sdružení s výjimkou pobočky 
Valašské Meziříčí a Táborového střediska ARCHA. 
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Krátkodobé akce 
 

Pro děti i pro mládež jsme v našich pobočkách v roce 2010 připravili 70 akcí, kterých 
se celkově účastnilo více než 900 účastníků - dětí a mladých lidí. (podrobněji viz příloha 
č. 3). Z celkového počtu akcí bylo 25 dotovaných z MŠMT. Jednalo se například o setkání 
mládeže v jednotlivých oblastech, přehlídky schol, sportovní setkání pro děti, dětské dny, 
sportovní turnaje, mikulášské a vánoční besídky, plesy mládeže, dětská odpoledne, různé 
víkendovky, výlety, putování, zájezdy apod. (podrobněji viz příloha č. 3). 

 
Mimoto probíhaly víkendové akce i na Táborovém středisku ARCHA v Rajnochovicích 

(viz dále). Všechny akce jsou otevřeny i pro neorganizovanou mládež, tj. účastní se jich 
členové i nečlenové sdružení. 

 
 

Prázdninové pobyty 
 

V roce 2010 o. s. SARKANDER uspořádalo o letních prázdninách 54 táborových 
turnusů o délce 7 – 15 dní, celkově pro 1450 účastníků do 18 let. Většina turnusů 
proběhla na Moravě. Čtyři letní turnusy se uskutečnily ve vlastním objektu – v Táborovém 
středisku ARCHA v Rajnochovicích. 

 
Na všech turnusech byl dobře připraven pestrý program a na většině z nich děti 

prožívaly celotáborovou či etapovou hru. Pro „odrostlé“ táborníky (15 – 18 let) jsme 
připravili osmý ročník zážitkového týdenního pobytu s názvem „Quo Vadis“, kde se 
pracovalo s mládeží formou sociálně-psychologických her a aktivit zaměřených na rozvoj  
a sebepoznání vlastní osobnosti, hledání svého místa ve společnosti, v místě nového 
studia, mezi kamarády atd. Také jsme uskutečnili dva putovní tábory – po 
Českomoravské vrchovině a Šumavě, které byly rovněž určeny táborníkům ve věku  
15 – 18 let. 

Celkově se na táborech dětem věnovalo 463 vedoucích, zdravotníků a kuchařů  
(nad 18 let). Všichni pracovali dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu 
či refundaci mzdy. Většina vedoucích má několikaletou zkušenost práce s dětmi a mládeží 
na táborech, při různých akcích i při pravidelné činnosti během roku. Všichni hlavní 
vedoucí splňovali kvalifikační předpoklady hlavního vedoucího tábora. Táboroví vedoucí 
se pravidelně účastní školících víkendů. Zároveň se snažíme vychovávat z řad 
odrůstajících táborníků asistenty a pozdější nové vedoucí. 
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Táborové středisko ARCHA Rajnochovice 
 

Táborové středisko ARCHA Rajnochovice je od roku 1996 naší vlastní základnou. 
V roce 2010 jsme zde pořádali letní tábory (viz výše) a během roku 17 víkendových 
(resp.  
2 – 6denních) akcí, všechny byly dotovány z MŠMT. Na tyto víkendy přijíždí 
neorganizovaná mládež s animátory z jednotlivých míst. Většina z účastníků těchto pobytů 
(skupiny dětí či mladých lidí) se na ARCHA velice ráda vrací. 

 
Jednalo se například o akce: 
 

� Sněženky (4 pobyty v době jarních prázdnin školní mládeže) + víkendové setkání, 
na kterém se Sněženky připravovaly 

� brigády 
� Potáborové setkání – pětidenní setkání pro účastníky letních táborů na T.S. 

ARCHA a víkendová Příprava Potáborka 
� Předpuťák a Popuťák 
� Postní a Adventní ztišení 
� Taneční víkend 
� Děkanátní setkání mládeže 
� Silvestr – pro ty, kdo nemají kde trávit konec starého roku  
� a další. 
 
Při jednotlivých pobytech na T. S. ARCHA se sešly skupiny o počtu 15 – 126 dětí  

a mladých lidí do 26 let. V rámci těchto dotovaných pobytů středisko navštívilo přes 600 
účastníků z celého regionu Severní a Střední Moravy. 

Kromě těchto akcí navštívili T.S. ARCHA jednotlivci i různé skupiny mladých, kteří měli 
možnost naše středisko využít k rekreaci; za zmínku stojí také Den otevřených dveří, při 
kterém navštívilo T. S. ARCHA několik desítek „starých i nových známých“, dobrodinců  
a přátel tohoto střediska. 

 
 
Rekonstrukce táborového střediska ARCHA Rajnochovice 
 

Díky finančním příspěvkům v minulých letech, především od Nadace ČEZ,  
a investičním dotacím z MŠMT se v minulých letech zcela podařilo dokončit kanalizační síť 
a zprovoznit sociální zařízení v dříve zrekonstruovaných dřevěných chatkách a opravit 
čistírnu odpadních vod. V roce 2010 jsme dále pokročili s rekonstrukcí první dvojchatky, 
určené pro celoroční ubytování přijíždějících dětí a mládeže. Budeme v ní postupně 
pokračovat i v roce 2011. Dále se podařilo zprofesionalizovat kuchyň na hlavní budově. 
Zprovoznila se myčka nádobí, proběhly různé opravy a rekonstrukce, díky kterým kuchyně 
slouží a vyhovuje všem hygienickým normám. Také jsme na jaře dokončili obložení krbové 
vložky v „krbovně“, vzniklý krb už tedy vypadá velmi pěkně a důstojně. 
 

Mnoho práce se podařilo vykonat s pomocí dobrovolníků, kteří pravidelně přijíždí na 
naše středisko pomáhat. Mladí lidé se na ARCHU rádi vrací nejen proto, že zde zažili 
společně něco pěkného při víkendových i delších pobytech, ale také proto, aby se 
brigádami podíleli na rekonstrukci našeho střediska. A tak si mladí i tímto způsobem 
vytvořili k tomuto místu pozitivní vztah. Mnozí po návštěvě T. S. ARCHA začínají pracovat 
pro druhé mladé lidi i v místě svého bydliště. 
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Školení dobrovolníků 
 

Dobrovolníci jsou lidé zapojení do činnosti sdružení, a to bez nároku na odměnu či 
refundaci mzdy se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži. 

 
V pravidelné činnosti se snažíme inspirovat vedoucí jednotlivých skupinek, zejména 

skrze kurzy pro vedoucí. V roce 2010 jsme zrealizovali 15 víkendových školicích akcí,  
z nichž dotovaných z MŠTM bylo 9. A následující se uskutečnily na T. S. ARCHA 
v Rajnochovicích: 

 
� Školení hlavních vedoucích - kurz pro hlavní táborové vedoucí i pro další 

zájemce. Tento kurz je akreditovaný MŠMT. 
� Dobrý tábor to je dřina – 2 inspirativní formačně-vzdělávací víkendy pro vedoucí, 

instruktory, asistenty táborů a chaloupek. Tyto formačně-vzdělávací víkendy 
nabízejí rozšiřování znalostí, dovedností v oblasti přípravy a realizace táborů, 
výměnu zkušeností v dané oblasti. 

� Zdravotnický kurz – pořádaný ve spolupráci s Českým červeným křížem 
� víkend pro animátory – základní a pokročilý kurz 
� 4 víkendy pro táborové vedoucí a instruktory táborů ARCHA 

 
Víkendových školení na Arše se účastnilo celkově přes 300 osob do 26 let (při 

víkendech pro táborové vedoucí a instruktory táborů ARCHA jde o pravidelnou formaci). 
Účastníci kurzů pracují jako vedoucí, instruktoři a zdravotníci na letních pobytech  
i v pravidelné činnosti během roku. 

 
Dostatečný počet zájemců a rozšiřující se základna pravidelně přijíždějících mladých 

lidí na tato setkání svědčí o tom, že se jedná o vhodně a užitečně připravované víkendy.  
V roce 2010 budeme realizovat další setkání tohoto druhu, nejen z důvodu povinného 
školení vedoucích, ale zejména také proto, že ze strany mladých vedoucích a instruktorů 
vidíme o tato formačně-vzdělávací setkání velký zájem. 
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Prezentace a propagace činnosti sdružení 
 
O činnosti našeho sdružení se můžete dozvědět: 

• na našich webových stránkách www.ado.cz/sarkander, 
• na webových stránkách Táborového střediska ARCHA www.ado.cz/mladez/archa, 
• kontakt na o. s. Sarkander můžete také najít v katalogu firem - prostřednictvím 

vyhledávače na internetu, 
• o o. s. Sarkander se také můžete dočíst v katalogu Olomouckého kraje „Děti, 

mládež a volný čas v Olomouckém kraji,“ 
• také v Olomouckém Arcidiecézním Informátorovi OLDIN, kam o. s. Sarkander o své 

činnosti přispívá, 
• v této veřejné výroční zprávě, 
• dále se o činnosti sdružení můžete dozvědět v různých propagačních materiálech, 

jako jsou letáčky, samolepky, trička, kloboučky, kšiltovky, pohledy. 
 
 
 
 

4. Děkujeme za podporu 
 

Naši činnost v roce 2010 finančně či nefinančním plněním (zejména bezplatnými 
pronájmy) podpořili: 
 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 Olomoucký kraj 
 Kulturní fond statutárního města Zlína 
 Město Uherské Hradiště 
 Město Staré Město 
 Městský úřad Strážnice 
 Městys Brodek u Přerova 
 Obec Citov 
 Obec Rokytnice 
 Obec Ptení 
 Obec Suchdol 
 Obec Zdětín 
 Obec Věrovany 
 Obec Blatnice 
 ŘK farnost Litovel 
 ŘK farnost Morkovice 
 Nadace O2 

Charita Vsetín 
ACLESIA, spol. s r. o. 
OPTIKA EFFATHA 

 
 a další dárci – fyzické a právnické osoby 
 
 

Všem dárcům srdečně děkujeme. 
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5. Finanční zpráva za rok 2010 
(bez pobočky ARCHA) 

 
a) Majetek a závazky 
 
Stav hmotného investičního majetku: 
Sdružení vlastní Táborové středisko ARCHA v Rajnochovicích. Vlastníkem jsme od roku 
1996. Pořizovací cena Táborového střediska ARCHA byla 2.900.000,- Kč, zakoupeno bylo 
z příspěvků sponzorů, zahraničních dárců a členů sdružení. Též jsme vlastníky sportoviště 
v Rajnochovicích. Dále naše sdružení vlastní jeden počítač, kopírovací stroj Minolta, 
aparaturu na ozvučení a osobní automobil (Škoda Felicia). 
 
V roce 2010 nebyly prováděny žádné investiční rekonstrukce. Stavba nové chatky nebyla 
do 31. 12. 2010 zkolaudována. V roce 2010 nebyly poskytnuty žádné investiční dotace. 
 
Stav dlouhodobého nehmotného majetku: 
Tento druh majetku organizace nevlastní. 
 
Stav drobného hmotného majetku: 
Stav drobného dlouhodobého majetku k 31. 12. 2010 je 741 079,50 Kč.  
 
Stav finančních prostředků ke konci roku 2010: 
Pokladna:  48 690,00 Kč 
Běžné účty:  67 394,19 Kč 
Termín.vklady:      241,80 Kč 
Ceniny:           0,00 Kč 
 
Pohledávky:      20 000,00 Kč (záloha na materiál Jiří Jakubec Chvalčov) 
Závazky:      0,00 Kč 
 
 
b) Výnosy a náklady 
 

VÝNOSY 

Účastnické poplatky 1 730 746,00 

Dotace MŠMT (bez 
ARCHY) 

313 000,00 

Dotace ostatní 170 800,00 

Dary, příspěvky  175 784,00 

Členské příspěvky 85 080,00 

Úroky 520,66 

Ostatní * 29 500,00 

VÝNOSY CELKEM 2 505 430,66 

* Ostatní výnosy představují část odpisů 
připadající na investici pořízenou z investiční 
dotace v roce 2007 
 
 

NÁKLADY 

Potraviny 668 546,90 

Materiál 573 468,10 

Služby 220 697,20 

Cestovné, doprava, jízdné 356 064,00 

Nájemné, ubytování 572 812,00 

Energie 0,00 

Poskytnuté dary 0,00 

Bankovní poplatky 6 349,75 

Příspěvky AKSM (za rok 
2009,2010) 

21 285,00 

Odpisy 319 702,00 

NÁKLADY CELKEM 2 738 924,95 
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6. Plány na rok 2011 
 

� v roce 2011 budeme pokračovat v realizaci všech probíhajících projektů a snažit se 
vyhledávat nové projekty a příležitosti, a tak reagovat na aktuální dění ve 
společnosti 

� budeme pracovat na zkvalitnění veškeré činnosti sdružení 
� chceme také získávat a školit nové dobrovolné spolupracovníky 
� plánujeme pokračovat v postupné rekonstrukci Táborového střediska ARCHA 

v Rajnochovicích 
� v letošním roce se také začneme připravovat na nadcházející legislativní změny, 

které se již delší dobu chystají. Přinese to mnoho změn v organizaci sdružení, 
v dokumentech, pravděpodobně i změnu právní formy a mnoho dalšího. O všem 
budeme členy sdružení i potřebné instituce včas informovat. 

 
 
 
 
 
7. Na závěr 
 
 

„Nejlepší způsob, jak najít sám sebe, je ztratit sám sebe ve službě ostatním.“ 
AA 

 
 
Děkujeme všem, kteří se v roce 2010 jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti 

občanského sdružení SARKANDER, všem, kteří spojili své síly pro dobro dětí, mladých 
lidí i celé naší společnosti. Díky tomu můžeme všichni společně věnovat kousek svého 
života práci pro druhé! 
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Příloha č. 1: Členská základna o. s. Sarkander v členění dle 
věku jednotlivých členů 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příloha č. 2: Členská základna o.s. Sarkander v členění dle 
krajů, okresů a děkanátů diecézí 

 
 

KRAJ OKRES POČET ČLENŮ 

Olomoucký  849 

  Jeseník 21 

  Olomouc 235 

  Prostějov 139 

  Přerov 286 

  Šumperk 168 

Zlínský 1555 

  Kroměříž 229 

  Uherské Hradiště 469 

  Vsetín 400 

  Zlín 457 

Jihomoravský   659 

  Blansko 11 

  Brno-město 45 

  Brno-venkov 49 

  Břeclav 84 

  Hodonín 430 

  Vyškov 38 

  Znojmo 2 

Moravskoslezský   419 

  Bruntál 9 

  Frýdek-Místek 107 

  Karviná 5 

  Nový Jičín 147 

  Opava 104 

  Ostrava-město 47 

Členská základna o.s. Sarkander 
v členění dle věku k 27. 3. 2010 

VĚK POČET ČLENŮ 

do 18 let 1098 

od 19 do 26 let 1455 

nad 26 let 1042 

Celkem 3595 

Členská základna o.s. Sarkander 
v členění dle věku k 16. 4. 2011 

VĚK POČET ČLENŮ 

do 18 let 1162 

od 19 do 26 let 1477 

nad 26 let 991 

Celkem 3630 
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Královehradecký   26 

  Hradec Králové 15 

  Jičín 5 

  Rychnov nad Kněžnou 1 

  Trutnov 5 

Pardubický   89 

  Chrudim 9 

  Svitavy 49 

  Ústí nad Orlicí 31 

Ostatní kraje   33 

Celkem všechny kraje 3630 

 
 
 
 
 

DIECÉZE DĚKANÁT POČET ČLENŮ 

Olomoucká  2804 

  Holešov 129 

  Hranice na Moravě 190 

  Konice 106 

  Kroměříž 100 

  Kyjov 47 

  Olomouc 88 

  Prostějov 56 

  Přerov 95 

  Svitavy 47 

  Šternberk 121 

  Šumperk 47 

  Uherské Hradiště 323 

  Uherský Brod 145 

  Valašské Klobouky 91 

  Valašské Meziříčí 177 

  Veselí nad Moravou 249 

  Vizovice 216 

  Vsetín 239 

  Vyškov 30 

  Zábřeh 153 

  Zlín 155 

Ostravsko-opavská  437 

Brněnská 336 

Ostatní  53 

Celkem 3630 
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Příloha č. 3: 
Pravidelná činnost, krátkodobé akce a táborové pobyty 
v členění dle jednotlivých organizačních složek - poboček 

 
 

HOLEŠOV 
pravidelná činnost 
V roce 2010 působilo v pobočce 7 skupinek (společenství mladých, scholy a ministrantské 
skupinky – celkem 50 účastníků), které se pravidelně setkávají 1 x za týden, nebo 1 x za 
14 dní. Ve skupinkách jsou děti od 6 let až po mládež do 24 let. Tyto skupinky se setkávají 
na místních farách nebo ve svých klubovnách. Činnosti skupinek jsou různé, např. tvořivá 
činnost, zpěv, sportovní činnost, zábavná činnost, příprava aktivit pro děti. 
 
krátkodobé akce 
Pobočka pořádá různé společné výlety (např. na Sv. Hostýn), společné turnaje (florbalový, 
volejbalový). Tyto akce slouží k tomu, aby se děti a mládež dokázali navzájem dobře 
poznat a prožít spolu pěkné chvíle. Žádná z těchto akcí nebyla dotovaná z MŠMT. 
 
táborová činnost 
Pobočka Holešov uspořádala v letním období roku 2010 jeden devítidenní tábor pro  
21 účastníků do 18 let. 
 
 
HRANICE 
pravidelná činnost 
V roce 2010 působilo v pobočce Hranice 7 skupin dětí a mládeže. Skupiny se schází  
v Hranicích, Všechovicích a Drahotuších. Celkem jde asi o 130 dětí a mladých. 
 
krátkodobé akce 
Pobočka uspořádala mimo jiné akce i 4 dotované z MŠMT: 

� Potáborové setkání ve Spálově (22. – 24. 10. 2010), na letní tábor zavzpomínalo  
23 účastníků 

� Podzimní víkendovka v Bratřejově (27. – 31. 10. 2010), přítomných bylo 14 mladých 
účastníků  

� Podzimní výlet Všechovice (27. 11. 2010), jednodenního výšlapu se zúčastnilo  
41 mladých lidí do 26 let 

� Silvestr Třemešná (29. – 31. 12. 2010). Se starým rokem se tu rozloučilo  
10 účastníků 

 
táborová činnost 
Pobočka Hranice uspořádala v loňském létě 4 táborové turnusy v rozsahu 7-12 dnů. 
Celkově se táborů účastnilo na 120 mladých do 18 let. 
 
 
KONICE 
pravidelná činnost 
Součástí celoroční práce této pobočky je pravidelné setkávání dětí a mladých lidí v devíti 
skupinkách ve čtyřech obcích – Konice, Suchdol, Ptení a Stražisko. Celkově se zde schází 
asi 90 osob ve věku 6-26 let. Za dotaci MŠMT bylo pro celoroční činnost skupinek 
pořízeny hry pro děti, knihy, hudební materiál a tvořivý materiál. 
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krátkodobé akce 
Pobočka v uplynulém roce žádnou ze svých akcí nefinancovala z prostředků MŠMT. 
 
táborová činnost 
Pod záštitou pobočky Konice proběhlo v loňském létě 5 táborových turnusů v délce  
7-11 dnů pro celkově přes 100 účastníků do 18 let. 
 
 
KROMĚŘÍŽ 
pravidelná činnost 
V rámci kroměřížské pobočky se pravidelně schází 4 skupinky mladých ve věku od 15 do 
26 let. Jde o scholy a spolčo ve Zlobicích, Zlámance, Hradisku a Kroměříži. V každé 
skupince se schází od deseti do dvaceti osob.  
 
krátkodobé akce 
V rámci této pobočky proběhly různé drobné jednodenní akce, výlety apod., ale na žádnou 
z nich nebyly využity dotace z MŠMT. 
 
táborová činnost 
V létě roku 2010 se pobočce nepodařilo táborový pobyt uspořádat. 
 
 
LITOVEL 
pravidelná činnost 
Pobočka Litovel aktivně působí v obcích Náklo, Cholina, Drahanovice, Těšetice, Slatinice, 
Bouzov, Velká Bystřice, Vilémov a Olbramice. V litovelském regionu se v týdenním či 
čtrnáctidenním intervalu schází 19 skupin dětí a mládeže v počtu kolem 240 dětí  
a mladých. 
 
krátkodobé (jednodenní) akce 

� Velikonoční pantomima (2. 4.) – cca 15 účastníků 
� Ukončení školního roku (25. 6.) – slavnostní opékání špekáčků, cca 30 mladých 
� Potáborová setkání (konec srpna), na více místech, po více táborech 
� Lampiónový průvod (11. 11. 2010) - večerní průvod lesní cestou cca 2 km, letos byl 

11 ročník, zúčastnilo se  cca 25 dětí + jejich rodiče 
� Drakiáda ve Vilémově 
� Lampionový průvod (11. 11.) –  
� Pěší výlet do Javoříčka (16. 11.) – s opékáním 
� Mikulášské setkání (5. 12.) – v bouzovském kostele, financuje OÚ Bouzov 
� Živý Betlém (23. 12.) – přišlo cca 400 lidí všeho věku 
� Otevírání Betléma s vánočním představením (24.12.) 
� Zimní lyžování 

 
táborová činnost 
Pobočka Litovel uspořádala v létě roku 2010 osm táborových turnusů v délce 7-11 dnů, na 
které přijelo 220 účastníků do 18 let. 
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PŘEROV 
pravidelná činnost 
V této pobočce se v rámci pravidelné činnosti schází schola v počtu 30 osob nejen ke 
zkouškám zpěvu na centru Sonus v Přerově. Součástí pravidelné činnosti je také dětský 
kroužek Sedmikrásek, kde se setkává 14 dětí s maminkami k tvořivé a sportovní činnosti, 
ke zpěvu a nejrůznějším hrám. 
 
krátkodobé akce 

� Jarní a podzimní prázdniny – čtyři prázdninové dny dětí z Rokytnice, na jaře  
v Rajnochovicích, na podzim v Ptení – 21 a 16 účastníků do 26 let 

� Soustředění scholy – prosincový víkend v Pavlovicích pro 15 účastnic do 26 let 
� Ministrantský víkend Boršice (22. – 24. 10. 2010) - zážitková víkendovka plná her, 

výtvarných a tvořivých činností pro 13 chlapců 
� S tebou mě baví svět (9. - 12. 12. 2010) - již posedmé se sjelo, tentokráte do 

Sobotína, 12 dětí se svými tatínky, aby dali volnost maminkám na úklid a pečení 
cukroví před Vánocemi. 

 
táborová činnost 
V létě roku 2010 byly v pobočce Přerov zrealizovány tři táborové pobyty, všechny v délce 
10 dnů, kterých se zúčastnilo celkově 100 dětí a vedoucích. Na všechny byly využity 
dotace z MŠMT. 
 
 

SVITAVY 
pravidelná činnost 
V pobočce Svitavy působí dvě skupinky pro děti – Sluníčka a Smajlíci. Celkem asi 30 dětí. 
 
krátkodobé akce 

� Karneval ve Svitavách (6. 2. 2010) pro 42 dětí 
� Děkanátní Setkání mládeže ve Svitavách (27. 3. 2010) pro 30 mladých účastníků 
� Církevní Silvestr v Moravské Třebové (27. – 28. 11. 2010) s účastí 15 mladých lidí 
� Setkání dvou zkušeností – v Moravské Třebové (19. – 20. 11. 2010) pro 15 lidí 
� Výlet dětí na Nový hrad u Adamova (26. 6. 2010) – na výlet se vydalo 23 dětí. 

 
táborová činnost 
V létě roku 2010 byly v této pobočce uspořádány dva tábory (oba v délce 8 dní), na které 
přijelo 33 účastníků, oba byly dotovány z MŠMT. 
 
 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
pravidelná činnost 
V tomto regionu se jednou týdně nebo za 14 dní schází sedm skupinek dětí a mladých. 
Jedenkrát za měsíc se pravidelné formace k práci s dětmi a mládeží zúčastňuje také asi 
20 animátorů ve věku 15 – 26 let. Celkově se jedná o 100 mladých. 
 
krátkodobé akce 

� Piditábor Staré Hutě (30. 10. – 1.11.) – jediná dotovaná akce, pro 28 účastníků 
 
táborová činnost 
V rámci táborové činnosti se v této pobočce uskutečnilo 6 turnusů letních táborů v rozsahu 
8 – 15 dnů celkově pro cca 190 účastníků. 
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UHERSKÝ BROD 
pravidelná činnost 
V pobočce působilo v roce 2010 dvě skupiny dětí a mládeže. Ve skupinkách se schází děti 
z Újezdce, Těšova, Bánova, Vlčnova a Dolního Němčí. Celkem je to asi 50 dětí a mladých. 
 
krátkodobé akce 

� Ekumenická přehlídka schol Brno (25. 4.) - zúčastnilo se 12 dětí 
 
táborová činnost 
Pobočka uspořádala dva tábory (oba v délce 7 dní) pro celkem 46 dětí. 
 
 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
Tato pobočka našeho sdružení se orientuje výhradně na pořádání letních prázdninových 
pobytů pro děti a mládež. V roce 2010 se jí podařilo zrealizovat 2 táborové turnusy v délce 
8 a 9 dnů, pro 43 účastníků do 18 let. 
 
 

VESELÍ NAD MORAVOU 
pravidelná činnost 
V pobočce je vyvíjena systematická činnost s dětmi a mládeží celkem ve 30 skupinkách. 
Schází se v Blatnici pod Sv. Ant., Hroznové Lhotě, Tvarožné Lhotě, Kněždubu, Lipově, 
Louce, Moravském Písku, Petrově, Sudoměřicích, Radějově, Strážnici, Vnorovech a ve 
Veselí nad Moravou. 
Schází se skupinky ministrantů, scholy, společenství, výtvarný kroužek, divadelní skupina, 
oddíl Skarabeus. Tyto skupinky dohromady čítají přes 400 členů. 
 
krátkodobé akce 

� Děkanátní ples ve Vnorovech (6. 2. 2010) – 150 účastníků 
� Děkanátní liga ve florbalu v Kněždubě (1. 3. 2010) – za účasti 60 chlapců 
� Duchovní zastavení na Velehradě (5. - 7. 3. 2010) formační víkend pro 30 mladých 
� Děkanátní setkání mládeže v Radějově (17. 4. 2010) pro 60 lidí z řad mládeže 
� Přehlídka schol (7. 11. 2010) ve Tvarožné Lhotě – podílelo se 65 mladých lidí 

 
táborová činnost 
V této pobočce se v průběhu léta 2010 uskutečnily 3 táborové turnusy v délce 8 – 12 dnů 
pro více než 80 účastníků mladších 18 let. 
 
 

VIZOVICE 
pravidelná činnost 
V děkanátu Vizovice se schází 17 skupinek dětí a mládeže, které má kolem  
160 pravidelných účastníků. 
Tato pobočka se také každý rok prezentuje na přehlídce neziskových organizací 
pracujících s dětmi a mládeží Bambiriáda ve Zlíně. 
 
krátkodobé akce 
Tato pobočka uspořádala několik krátkodobých akcí během roku, ale žádná z nich nebyla 
dotovaná z MŠMT, proto zde nejsou vyjmenované. 
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táborová činnost 
Pobočka Vizovice uspořádala v létě 2010 dva letní tábory, oba v délce 8 dnů, pro celkově 
40 účastníků. 
 
 

VSETÍN 
pravidelná činnost 
Existuje zde 26 skupinek, které se scházejí jednou týdně. Celkově je zapojeno asi 400 dětí 
a mladých. Jsou zaměřené na zpěv, tanec, valašský kroužek a jiné zájmové činnosti. 
 
krátkodobé akce 

� Děkanátní setkání mládeže ve Valašské Polance (27. 3. 2010) – Účastných  
230 mladých lidí 

� Fábor ve Vidči (13. – 18. 7. 2010) – prázdninový pobyt pro 35 dětí 
 
táborová činnost 
V rámci táborové činnosti se v této pobočce uskutečnil jeden osmidenní letní tábor, na 
které přijelo 20 účastníků do 18 let. 
 
 

VYŠKOV 
pravidelná činnost 
Činnost probíhá ve Vyškově, Švábenicích, Krásenku a Moravských Prusích. Schází se 
zde 5 skupin. Celkem se jedná asi o 80 stálých členů. 
Společně organizují turnaje ve florbalu, stolním tenisu, volejbalu; podnikají výlety do 
přírody; věnují se hrám, zpěvu, rukodělným a tvořivým pracím, apod. Finanční prostředky 
užívají z MŠMT využívají jen na táborovou činnost.  
 
táborová činnost 
Pobočka Vyškov uspořádala v létě 2010 pět táborových turnusů v rozsahu 7 až 8 dnů pro 
více než 70 účastníků mladších 18 let. 
 
 

ZLÍN 
pravidelná činnost 
Pobočka působí ve Zlíně, Napajedlech a Malenovicích. Pravidelné aktivity této pobočky 
probíhají v devíti skupinkách dětí nebo mládeže – počet členů je víc než 125. 
 
krátkodobé akce 

� Pracovní víkend studentského Olympu v Charvátech (3. – 5. 9. 2010), 11 mladých 
� Výlet do Olomouce (28. 9. 2010), 30 dětí do 18 let 
� Víkendovka pro prváky Jalubí (11. – 14. 11. 2010), 16 mladých účastníků 
 

táborová činnost 
Pod záštitou pobočky Zlín proběhl v loňském létě jeden tábor (7 dní) pro 12 účastníků.  
 
 

ÚSTŘEDÍ 
táborová činnost 
Pod ústředím sdružení proběhly 3 tábory (10 – 11 dní) pro 70 dětí.  
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Výroční zpráva za rok 2010 byla schválena 
Valnou hromadou dne 16. dubna 2011. 

 
 
 
 
 
 

Vydal: SARKANDER, o. s. 
Olomouc, 2011 
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SARKANDER 
Občanské sdružení dětí a mládeže  

olomoucké arcidiecéze 
 
 

Sídlo ústředí: 
Biskupské náměstí 2 
771 01 Olomouc 1 

 
tel.: 587 405 239 
tel.: 587 405 244 
fax: 587 405 252 

e-mail: sarkander@arcibol.cz 
www.ado.cz/sarkander 

 
IČO:60043920 

DIČ: CZ60043920 
 

Bankovní spojení: 
ČSOB  Olomouc 

Číslo účtu: 123646848/0300 
 
 
 
 
 
 
 

Táborové středisko ARCHA 
(T.S. ARCHA) 
Košovy 196 

768 71 Rajnochovice  
 

tel: 573 391 215 
e-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz 

www.ado.cz/sarkander/archa 
 

IČO:69652881 
 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 162143303/0300 

 


