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Úvodní slovo 
 
 
 

Vážení členové, spolupracovníci, p řátelé  

a podporovatelé Ob čanského sdružení Sarkander,  

výroční zprávy se snaží zachytit uplynulý rok v číslech a popisech toho, co se stihlo 

uskutečnit. Jsou plné dat a z pohledu dneška už minulých událostí, které však určitě 

doprovází nádherné vzpomínky a cenná životní obdarování. Možná to budete při čtení této 

zprávy vnímat taky, že by se nic z toho nemohlo odehrát, kdyby tu nebylo těch 3700 členů, 

kterým záleží na společně sdílených cílech. Kteří se nebojí spojit a spolu vytvářet 

prostředí, ve kterém mohou děti a mládež růst a posilovat se v dobrých životních 

hodnotách. 

            Není možné v následujících řádcích přehlédnout práci a nasazení vás všech, kteří 

jste pokladem a nevyčíslitelným bohatstvím našeho sdružení. Velký dík, za vaše nasazení, 

které v tomto roce oslavilo 20 let. Moc bych vám chtěl popřát neutuchající chuť i radost 

z práce pro druhé i v dalších letech. 

Rád bych poděkoval všem státním i nestátním institucím, vám dobrodincům, kteří 

prostřednictvím o.s. Sarkander podporujete tak potřebnou práci s dětmi a mladými na 

jejich životním dospívání a růstu. 

Za rok 2013 chci Vám všem vyslovit upřímný dík a posílám požehnání. 

 

 

 

 Mgr. Petr Bulvas 

 předseda o. s. Sarkander 
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1. Poslání a cíle 

 
Občanské sdružení SARKANDER, vzniklo na podzim roku 1993 jako nestátní 

nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou. Jsme registrováni u Ministerstva vnitra 
ČR. Jsme sdružením dětí a mládeže, organizací uznanou MŠMT pro oblast práce s dětmi 
a mládeží. Sdružení bylo založeno jako dobrovolný svazek lidí, kterým záleží na životě 
a formaci mladé generace a chtějí 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 

především 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 oblastech 
� 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 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, organiza ční jednotky a lidé ve vedení 
 

Od roku 1993 se sdružení dětí a mládeže rozrostlo na dnešních 3.700 členů. 
V minulém roce bylo do sdružení přijato 120 nových členů a členství bylo řádně ukončeno 
52 lidem (na vlastní písemnou žádost 49 členům, 3 členové zemřeli). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Členy sdružení jsou dobrovolní spolupracovníci – tzv. animátoři, kteří na jednotlivých 

konkrétních místech pracují s dětmi a mládeží, dále samotné děti, jejich rodiče, přátelé 
a další lidé, kterým je naše sdružení blízké. 

Členská základna o. s. Sarkander 
v členění dle věku k 23. 3. 2013 

VĚK POČET ČLENŮ 
do 18 let 1282 
od 19 do 26 let 1482 
nad 26 let 868 
Celkem 3632 

Členská základna o. s. Sarkander 
v členění dle věku k 12. 4. 2014 

VĚK POČET ČLENŮ 
do 18 let 1383 
od 19 do 26 let 1482 
nad 26 let 835 
Celkem 3700 
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Organiza ční jednotky 
 

Naše organizační jednotky nazýváme pobočky. 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. Jednotlivé pobočky sdružení nemají právní subjektivitu, kromě pobočky 
ARCHA Rajnochovice (táborové středisko), která svou činností a rozsahem právní 
subjektivitu potřebuje.  
 
Ke konci roku 2013 má občanské sdružení SARKANDER 17 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 
� Zábřeh 
� Zlín 

 
Občanské sdružení SARKANDER je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže 

a České rady dětí a mládeže. 
 
 
 
 

Lidé ve vedení v roce 2013 
 
Výkonný výbor: 
Předseda výkonného výboru:  Mgr. Petr Bulvas 
 
Jednatel výkonného výboru: Mgr. Jitka Škařupová 
 
Další členové 
Výkonného výboru:   Bc. Jan Pilař 
     Ing. Mgr. Jitka Zahálková 
     Ing. Ludmila Solovská 
 
Revizní komise:    Jan Váňa 
     Ing. Ondřej Krejčí 
     Bc. Lenka Řezníčková 
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3. Zpráva o činnosti 
 
Pravidelná činnost – sch ůzky spole čenství d ětí 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 2012 se 
scházelo 131 skupinek d ětí či 
mládeže . Celkově se jednalo asi 
o 2200 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 
Táborového střediska ARCHA v Rajno-
chovicích. 
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Krátkodobé akce 
 
 

Pro děti i pro mládež jsme v našich pobočkách v roce 2013 připravili 58 akcí . Z tohoto 
počtu bylo 26 akcí dotovaných z prostředků MŠMT. Akcí se zúčastnilo více než 2000 dětí 
a mladých lidí do 26 let. 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, výpravy, 
putování, zájezdy apod.  

 
 

 
 
Mimoto probíhaly krátkodobé 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. 
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Prázdninové pobyty 
 
 

V roce 2013 o. s. SARKANDER 
uspořádalo o letních prázdninách 56 
táborových turnus ů o délce 7 – 15 dní, 
celkově pro 1548 účastník ů do 18 let . Čtyři 
čtrnáctidenní letní turnusy se uskutečnily 
v našem 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 

pod pobočkou ARCHA připravili jedenáctý 
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 tři 
putovní tábory  – po Javornících a Českém 
Švýcarsku. 

 
 
 
 

 
Celkově se na táborech 

dětem věnovalo 488 
vedoucích, zdravotník ů 
a kucha řů (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 st ředisko ARCHA Rajnochovice  
 

Táborové středisko (T. S.) ARCHA Rajnochovice je od roku 1996 naší vlastní 
základnou. V roce 2013 jsme zde pořádali letní tábory (viz výše) a během roku 
18 krátkodobých  (2 – 6 denních) 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 ARCHU 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 
� Tématické víkendy pro náctileté 
� Předpu ťák 
� Potáborové  setkání  – pětidenní setkání pro účastníky letních táborů na T. S. 

ARCHA a víkendová Příprava Potáborka 
� Postní a Adventní duchovní zastavení 
� Taneční víkend  
� Silvestr  – pro ty, kdo nemají kde trávit konec starého roku 
� a další. 
 
 
Při jednotlivých pobytech na T. S. ARCHA se sešly skupiny o počtu 16 – 151 dětí 
a mladých lidí do 26 let. V rámci těchto pobytů středisko navštívilo přes 940 účastník ů 
nejen z 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 otev řených 
dveří, při kterém navštívilo T. S. ARCHA několik desítek „starých i nových známých“, 
dobrodinců a přátel tohoto střediska. 
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Rekonstrukce táborového st řediska 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. Práce na ní probíhaly i v roce 
2011 a dle finančních možností i v roce 2012 a 2013. Dále se podařilo zprofesionalizovat 
kuchyň na hlavní budově. 

V roce 2011 jsme pořídili hlavní budově novou venkovní fasádu, jídelna dostala nové 
vymalování stěn, k zrekonstruovaným chatkám jsme opravili dlážděné chodníčky a dovedli 
k nim nové elektrické osvětlení, což především pro menší děti činí terén opět o něco 
bezpečnější. 
 

V roce 2012 jsme opravili vnitřní prostory budovy „marodky“ – tj. nové rozvody 
elektřiny, vody, topení, zbudo-vání sprchy a renovace WC, dále obnova táborové 
kanceláře, vše včetně výmalby. Také jsme opravili střechu a komín na budově kaple, kam 
už nějakou dobu zatékalo.  

V roce 2013 jsme zpříjemnili prostory „krbovny“, vyměnili jsme stará okna za nová 
plastová, zateplili jsme strop, provedli nové osvětlení celé místnosti a mnoho dalších 
úprav. 

 
 

 
 
 

Mnoho práce se podařilo vykonat s pomocí dobrovolníků, kteří pravidelně přijíždí na 
naše středisko nabídnout ruku k dílu. 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 mládež i tímto způsobem 
vytvořila 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 dobrovolník ů 
 

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

 
V pravidelné činnosti se snažíme inspirovat vedoucí jednotlivých skupinek, zejména 

skrze kurzy pro vedoucí. V roce 2013 jsme na T. S. ARCHA v Rajnochovicích zrealizovali 
11 víkendových vzd ělávacích akcí . Další proběhly i na jiných pobočkách sdružení. 
 
Na T. S. Archa jsme uspořádali např.: 

� Školení hlavních vedoucích  – kurz pro hlavní táborové vedoucí i pro další 
zájemce. Tento kurz je akreditovaný MŠMT. 

� víkendy pro formaci animátorů – základní a pokročilý kurz 
� víkendy pro táborové vedoucí a instruktory táborů ARCHA 

 
Víkendových školení na Arše se účastnilo celkově přes 350 mladých lidí do 26 let (při 

víkendech pro vedoucí skupinek, animátory a táborové vedoucí a instruktory táborů 
ARCHA jde o pravidelnou formaci, stejná skupina účastníků se na T. S. ARCHA sejde 
např. 4 do roka). Účastníci kurzů pracují jako vedoucí, instruktoři a zdravotníci na letních 
pobytech i v pravidelné činnosti během roku. 

Počet zájemců o vzdělávání a počet pravidelně přijíždějících mladých lidí na tato 
setkání svědčí o tom, že jde o vhodně připravené, kvalitně a užitečně zpracované 
vzdělávací akce. 
 

V roce 2014 budeme realizovat další setkání tohoto druhu, nejen z důvodu potřebného 
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, některé naše pobočky 
mají vlastní webové stránky, např.: http://www.sarkanderzlin.estranky.cz/, 

� svou činnost dále propagujeme na stránkách jednotlivých obcí, v kterých působíme, 
v táborových seznamech a katalozích, 

� kontakt na o. s. Sarkander můžete také najít v katalogu firem – prostřednictvím 
vyhledávače na internetu (např. http://www.atlasfirem.info, http://www.firmy.cz, atd.) 

� o o. s. Sarkander se také můžete dočíst v katalogu Olomouckého kraje „Děti, 
mládež a volný čas v Olomouckém kraji,“ 

� také v Olomouckém Diecézním Informátorovi OLDIN, kam o. s. Sarkander o své 
činnosti přispívá, 

� na celostátní přehlídce organizací pracujících s dětmi a mládeží – BAMBIRIÁDA 
� v této veřejné výroční zprávě, 
� dále se o občanském sdružení můžete dozvědět v různých propagačních 

materiálech, jako jsou letáčky, samolepky, trička, kloboučky, kšiltovky, pohledy, 
magnetky, placky apod. 
 

 
 
 
 
 

4. Děkujeme za podporu  
 

Naši činnost v roce 2013 finančně či nefinančním plněním (zejména bezplatnými 
pronájmy) podpořili: 
 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 Statutární město Zlín  
 Statutární město Olomouc 
 Město Staré Město 
 Město Strážnice 
 Městys Brodek u Přerova 
 Obec Rokytnice 
 Obec Ptení 
 Obec Suchdol 
 Obec Zdětín 
 Obec Choryně 
 ŘKF Ptení 
 ŘKF Jevíčko 
 ŘKF Drahotuše 
 ŘKF Vsetín 

Charita Valašské Meziříčí 
Koruna Česká  
ACLESIA, spol. s r. o. 
Optika Effatha 
v neposlední řadě Arcibiskupství Olomoucké  

a další dárci – fyzické a právnické osoby. 
       Všem dárc ům srde čně děkujeme.  
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5. Finanční zpráva za rok 2013  
(bez pobočky ARCHA) 

 
a) Majetek a závazky 
 
Stav hmotného investi čního 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 kopírovací stroj a aparaturu na ozvučení. 
 
V roce 2013 nebyly prováděny žádné investiční rekonstrukce. Stavba nové chatky nebyla 
do 31. 12. 2013  zkolaudována. V roce 2013 nebyly poskytnuty žádné investiční dotace. 
 
Stav dlouhodobého nehmotného majetku: 
Tento druh majetku organizace nevlastní. 
 
Stav drobného hmotného majetku: 
Stav drobného majetku k 31. 12. 2013 je 723 366,00 Kč 
 
 
Stav finan čních prost ředků ke konci roku 2013: 
 
Pokladna:   95 300,00 Kč 
Běžné účty:                         116 583,50 Kč 
Ceniny:             0,00 Kč 
 
 
Pohledávky:      20 000,00 K č  
 
20 000,00 Kč záloha na materiál Jiří Jakubec Chvalčov 
 
 
Závazky:      41 117,00  Kč 
 
  1 700,00 Kč  výplata DPP za 12/2013 v lednu 2014 
     300,00 Kč  odvod srážkové daně v lednu 2014 za prosinec 2013 
39 117,00 Kč  osobní vklad 
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b) Výnosy a náklady 
 
 
 

VÝNOSY 2013 

Účastnické poplatky 2.074.571,00 

Dotace MŠMT (bez pobočky 
ARCHA) 

320 000,00 

Dotace ostatní 168.100,00 

Dary, příspěvky  161.893,00 

Členské příspěvky 85.420,00 

Úroky 19,19 

Ostatní 1.280,00 

VÝNOSY CELKEM 2.811.283,19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁKLADY 2013 

Potraviny 753.545,00 

Materiál 721.813,00 

Služby 163.895,00  

Cestovné, doprava, jízdné 408.360,00 

Nájemné, ubytování 698.469,00 

Energie 0,00 

Poskytnuté dary 0,00 

Bankovní poplatky 4.113,00 

Příspěvky AKSM  10.696,00 

Odpisy 377.662,00 

NÁKLADY CELKEM 3.138.553,00  
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6. Plány na rok 2014 
 

� v roce 2014 budeme pokračovat v realizaci všech probíhajících projektů a snažit se 
vyhledávat projekty a příležitosti nové, 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, rádi bychom zateplili společenské místnosti na hlavní budově 
a budeme pokračovat v dalších udržovacích činnostech 

� zaměříme se na spolupráci v rámci celého sdružení, je plánovaná osobní 
komunikace mezi jednotlivými vedoucími poboček 

� do dvou let nás čeká změna stanov sdružení, zápis do veřejného registru sdružení. 
Od 1. 1. 2014 jsme převedeni na novou právní formu „spolek“ a forma „občanské 
sdružení“ zanikla. S tím souvisí i další povinnosti, kterým se budeme snažit 
vyhovět. 

 
 

7. Na závěr 
 

 
„ Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. “  

Helen Keller 
 
 
Děkujeme všem, kteří se v roce 2013 jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti 

občanského sdružení SARKANDER; všem, kteří spojili své síly ve prospěch dětí, mladých 
lidí i celé společnosti. Děkujeme, že věnujete kus nebo jen kousek svého života nezištné 
práci pro druhé lidi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato Výroční zpráva za rok 2013 byla schválena 
Valnou hromadou sdružení dne 12. dubna 2014. 

 
 
 
 
 
 

za Výkonný výbor     za Revizní komisi 
 
 

© SARKANDER 
Olomouc, 2014 

 



 

 

 - 15 -  

 
 
 
 
 

S A R K A N D E R  
Občanské sdružení dětí a mládeže  

 
 

Sídlo sdružení: 
Biskupské náměstí 2 

771 01 Olomouc 
 

tel.: 587 405 239 
GSM: 731 595 965 
fax: 587 405 252 

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

 
IČO:60043920 

DIČ: CZ60043920 
 

Bankovní spojení: 
ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna 
Číslo účtu: 123646848/0300 

 
 
 
 
 
 
 

Táborové st ředisko 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: 
ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna 
Číslo účtu: 162143303/0300 

 

 


