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Vážení členové, spolupracovníci, přátelé  

a podporovatelé spolku Sarkander, z. s.  

Mnohým z vás to možná přijde neuvěřitelné, ale letos 21. září uplynulo 25 let od vzniku 

našeho spolku. Chci proto v úvodu této výroční zprávy poděkovat za odvahu a nasazení 

Jiřího Kopřivy, který spolek založil a dal mu první impulz k činnosti. Díky mnoha dalším 

spolek s léty rostl co do počtu členů i činností, které stále pomáhají rozradostnit tváře dětí 

a dát smysluplné využití času mladým lidem. 

Je radostné sledovat, že dnes společně tvoříme velkou skupinu dobrovolníků, kteří věnují 

svůj čas i schopnosti už v 17 pobočkách a na Táborovém středisku Archa. Díky nám všem 

mohou děti i mladí, kterým se věnujeme, růst v krásné lidi s hodnotami, které jim 

předáváme. 

Věřím, že na stránkách této výroční zprávy najde každý z vás ocenění, které si za svou 

činnost zasloužíte i povzbuzení, že být tu pro druhé se i dnes vyplácí. 

Nechci také zapomenout na všechny dárce, kteří finančně přispívají na činnost v 

pobočkách i na potřebné opravy a rozvoj Táborového střediska Archa. Poděkování patří 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, obcím a městům i vám rodiče a lidé velkého 

srdce, kteří ze svého dáváte pro dobro druhých. 

Přeji vám příjemné čtení následujících stran a za rok 2018 vyslovuji upřímný 

dík a posílám požehnání. 

      

 

  

 

     Mgr. Petr Bulvas 

             Předseda spolku Sarkander, z. s. 
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1. Poslání a cíle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spolek Sarkander, z. s.  vznikl na podzim roku 1993 jako občanské sdružení – nestátní 
nezisková organizace, s vlastní právní subjektivitou. Spolek byl založen jako dobrovolný 
svazek lidí, kterým záleží na životě a formaci dospívající mládeže a chtějí se podílet na 
jejím duchovním, morálním, kulturním a společenském rozvoji. 
Hlavním posláním spolku Sarkander je pomoc při výchově, formaci a morálním, kulturním 
a společenském rozvoji osobnosti u 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 spolku. 
 
Cíle spolku: 
 

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

 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 dětských táborech i v pravidelné činnosti během roku, a tím neustále 
zvyšovat úroveň činnosti 

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

aktivně trávit volný čas, a tím jim napomoct čelit negativním vlivům společnosti 
 budovat Táborové středisko ARCHA v Rajnochovicích jako místo stálého přijetí, 

kam mohou mladí lidé přijíždět jako na „svoji základnu“ 



 

 - 4 -  

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

 

2. Členové, organizační jednotky a lidé 

ve vedení 
 
 

Od svého založení se spolek rozrostl na 3278 členů, z nichž 92 % tvoří skupina dětí 
 a mládeže do 26 let včetně.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Členy spolku jsou dobrovolní spolupracovníci – tzv. animátoři, kteří na jednotlivých 
konkrétních místech pracují s dětmi a mládeží, dále samotné děti a mládež, pro které 
činnost připravujeme; rodiče, přátelé a další lidé, kterým je náš spolek blízký. 
 

Organizační jednotky 
 
 

                   
 
 

Členská základna spolku   
Sarkander, z. s. 

v členění dle věku k 31. 12. 2018 

VĚK ČLENŮ POČET ČLENŮ 

do 18 let 1551 

od 19 do 26 let 1465 

nad 26 let 262 

Celkem 3278 
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Organizačními jednotkami spolku jsou tzv. pobočky, příp. pobočné spolky (s vlastní právní 
působností). Pobočky vznikají v místech, kde spolek 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 jejích povinností. Jednotlivé pobočky spolku nemají 
právní subjektivitu, kromě pobočky ARCHA Rajnochovice (táborové středisko), která svou 
činností a rozsahem právní subjektivitu potřebuje.  
 
Ke konci roku 2018 má spolek Sarkander, z. s. 17 poboček a jeden spolek pobočný: 

 
 Sarkander, pobočný spolek ARCHA  - naše vlastní táborové středisko 
 Holešov 
 Hranice 
 Konice 
 Kroměříž  
 Litovel 
 Prostějov 
 Přerov 
 Svitavy 
 Uherské Hradiště  
 Uherský Brod 
 Valašské Meziříčí 
 Veselí nad Moravou 
 Vizovice 
 Vsetín 
 Vyškov 
 Zábřeh 
 Zlín 
  

Spolek Sarkander, z. s.  je členem  Asociace křesťanských sdružení mládeže  
a České rady dětí a mládeže. 

              



 

 - 6 -  

               

Lidé ve vedení v roce 2018 
 
 

Členové správní rady: 
Předseda spolku:    Mgr. Petr Bulvas 
 
Místopředsedkyně spolku:  Milada Umlaufová od 15. 11. 2016          
Další členové správní rady: Ing. et Mgr. Jitka Zahálková 
     Ing. Ludmila Solovská 
     Bc. Marek Poštulka 
      
 
Revizní komise:    Jan Váňa 
     Bc. Marek Poštulka 
     Bc. Jan Morcinek 
 
 

             3. Zpráva o činnosti 
 

         Pravidelná činnost  

společenství dětí či mládeže 
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V jednotlivých místech se pravidelně (1x týdně, 1x za 14 dní) scházejí skupinky dětí či 
mládeže se svými vedoucími – animátory této činnosti. Snažíme se, aby naše činnost byla 
co nejkvalitnější a byla co nejvíce přínosná. V roce 2016 se scházelo 141 skupinek dětí či 
mládeže. Celkově se jednalo v roce 2018 o 1619 osob, z toho 603 dětí a mladých lidí do 
26 let a 41 aktivních vedoucích nad 26 let. 
 15 středisek s nejdelší tradicí a s výkazem výrazné účasti dětí a mladých lidí, pravidelně 
scházejících se u pravidelné činnosti podpory výchovy, sportovních a uměleckých aktivit a 
aktivit podporujících environmentální výchovu a kladný vztah k přírodě, bylo podpořeno z 
dotace MŠMT. 
 

 
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 scházejí odděleně dle věku. 
Jedná se o různá společenství dětí (6–18 let) a mládeže (19–26 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). 
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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 ve všech pobočkách spolku s výjimkou pobočky Táborového 
střediska ARCHA v Rajnochovicích. 

 
 

Krátkodobé akce 
 
 
Pro děti i pro mládež jsme v pobočkách spolku v roce 2018 připravili 117 akcí. Na 15 akcí 
jsme využili prostředky z dotace MŠMT. Těchto akcí se v roce 2017 zúčastnilo 4925 
účastníků, z toho 3139 dětí a mladých do 18 let a 1707 mladých lidí do 26 let a 79 
dobrovolných vedoucích nad 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, přehlídky hudebních skupin, drakiády apod. 

 
 

 
 

   
Krátkodobé akce probíhají i na Táborovém středisku ARCHA v Rajnochovicích (viz dále 
v této výroční zprávě). Všechny akce jsou otevřeny i pro neorganizovanou mládež,  
tj. účastní se jich členové i nečlenové spolku.   
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Prázdninové pobyty 

 
                     

 
 
V roce 2018 spolek Sarkander, z. s. uskutečnil během letních prázdnin 49 táborových 
turnusů trvajících 7 a více dnů, kterých se celkově účastnilo 1916 osob, z toho 1460 dětí 
do 18 let, 357 osob ve věku 19-26 let a 99 osob starších 27 let. 
V průběhu celého léta probíhaly 4 čtrnáctidenní táborové turnusy na Táborovém středisku 
Archa v Rajnochovicích a čtyři tábory putovní či situované mimo táborové středisko. 
Těchto táborů realizovaných spolkem pobočným, Sarkander, pobočný spolek Archa, se 
v roce 2018 zúčastnilo 328 dětí do 18 let a 98 mladých ve věku 19 – 26 let. 
Na všech turnusech byl dobře připraven pestrý program a na většině z nich děti prožívaly 
celotáborovou či etapovou hru. Všechny zde uvedené tábory byly podpořeny Dotací 
MŠMT. 
Pro „odrostlé“ táborníky ve věku 15–18 let jsme pod pobočkou ARCHA i letos připravili 
zážitkový týdenní pobyt s názvem „Quo Vadis“, který probíhal ve Vidči a kde se 
pracovalo s mládeží formou sociálně-psycho-logických her a rozumových aktivit, 
zaměřených na rozvoj a sebepoznání vlastní osobnosti, hledání svého místa ve 
společnosti, v místě nového studia, mezi kamarády atd. Také jsme uskutečnili již zmíněné 
tábory putovní. Tábor Poletíme – v Nízkých Tatrách, Kvo Vodis - na řece Ohře, Dobrou 
Mooove –v CHKO Broumovsko. 
Celkově se na táborech v roce 2018 dětem věnovalo více než 99 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 táborového vedoucího. 
Všichni tito 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 (T. S.) ARCHA Rajnochovice je od roku 1996 naší vlastní základnou. 
V roce 2018 jsme zde již tradičně pořádali letní tábory (viz výše) a během roku 
27 krátkodobých 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. 

                 
                 Byly to tyto akce: 

  

Sněženky 1 5. - 9. 2. 2018  

Sněženky 2 12. - 16. 2. 2018  

Sněženky 3 19. - 23. 2. 2018  

Sněženky 4 5. - 9. 3. 2018  

Biřmovanci 19. - 21. 1. 2018  

PDO 9. - 11. 3. 2018  

Biřmovanci 16. - 18. 3. 2018  

PředQuopuťák 18. -20. 5. 2018  

StAršácká brig. 6. - 8. 4. 2018  

Stavění tábora 21. - 24. 6. 2018  

Aršácká brigáda 20. - 22. 4. 2018  

CrossForce 8. – 10. 6. 2018  

Potáborko   26. - 29. 10. 2018  

Biřmovanci 15. - 17. 6. 2018  

ADO 14. - 16. 12. 2018  

Silvestr 29. 12. 18 - 1. 1. 19  

Bourání tábora 26. - 28. 8. 2018  

Biřmovanci 5. - 7. 10. 2018  

StAršácká brigáda 19. - 21. 10. 2018  

Biřmovanci 12. - 14. 10. 2018  

Sněženky 5 12. - 16. 3. 2018  

Biřmovanci 9. - 11. 11. 2018  

Biřmovanci 16. - 18. 11. 2018  

Biřmovanci 23. - 25. 11. 2018  

Příprava sněženek 31. 1. - 2. 2. 2018  

PřeCrossForce 14. - 16. 4. 2018  

Zimní víkend 16. - 18. 2. 2018  
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Při jednotlivých pobytech na T. S. ARCHA se sešly skupiny o počtu  
16–163 dětí a mladých lidí do 26 let. V rámci těchto pobytů středisko navštívilo přes  
1408 účastníků nejen z Moravy. 
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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 na 180 „starých i nových“ známých, dobrodinců a přátel 
tohoto střediska. 
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Rekonstrukce táborového střediska  

ARCHA Rajnochovice 

 
Od pořízení tohoto táborového střediska se snažíme objekt rekonstruovat a dávat mu 

podobu, která by vyhovovala aktuálním hygienickým a legislativním požadavkům. 

Postupně se nám to dle finančních a časových možností daří.  

V roce 2018 probíhaly opravy staveb a zařízení. Došlo k výměně oken za plastová na 

hlavní budově ve dvou místnostech-příruční sklad a pokoj zvaný „obývák“ a tím už jsou 

všechna okna vyměněná. Dále byla pořízena nová střecha na chatě č. 1,2 a 3, takže už 

jsou také všechny střechy na chatách vyměněny. Opravila se studna a vodárna, kde byly 

osazeny 3 nerez nádrže na vodu. 

Mnoho práce se podařilo vykonat s pomocí dobrovolníků, kteří pravidelně přijíždějí na 

naše středisko nabídnout ruku k dílu. Mladí lidé se na ARCHU rádi vracejí nejen proto, že 

zde zažili společně něco pěkného při víkendových i delších pobytech, ale i proto, aby 

objektu vrátili péči a vřelé přijetí, které tu na vlastní kůži okusily. A tak si mládež i tímto 

brigádním způsobem vytvořila k tomuto místu pozitivní vztah. Mnozí po návštěvě T. S. 

ARCHA začínají pracovat pro mládež i v místě svého bydliště. 

 

Školení dobrovolníků 
 
Dobrovolníci spolku jsou lidé zapojení do činnosti spolku, 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 2018 jsme na T. S. ARCHA v Rajnochovicích zrealizovali 15 
víkendových vzdělávacích akcí, z nichž 2 (Zdravotnický kurz a Školení hlavních 
vedoucích) byly z části pokryty dotací MŠMT. Další proběhly v jiných pobočkách spolku. 
Vzdělávacích akcí, které byly podpořeny dotací MŠMT, se v roce 2018 zúčastnilo 50 
účastníků. 
Vzdělávacích akcí celkem se v roce 2018 zúčastnilo 527 osob. Z toho 303 osob do 18 let, 
218 osob ve věku 18-26 let a 6 osob starších 26 let. 13 akcí lektorovalo a organizovalo 5 
zaměstnanců Arcibiskupství olomouckého. Tyto akce nebyly podpořeny dotací MŠMT. 
 

 
 

   
 

 
 Školení hlavních vedoucích – kurz pro hlavní táborové vedoucí i pro další zájemce, 

kteří si chtěli obnovit znalosti hlavního vedoucího; tento kurz je certifikovaný MŠMT 
a zúčastnilo se 27 osob. 

       Zdravotnický kurz – pětidenní, zúčastnilo se 23 osob. 

ZDRK 4. - 8. 5. 2018 

ŠHV 25. - 27. 5. 2018 
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Uspořádali jsme: 
 víkendy pro táborové vedoucí a instruktory táborů ARCHA 

  
 
 

Aršáci 3 2. - 4. 2. 2018 

Aršáci 4 27. - 29.4. 2018 

Aršáci 1 28. - 30. 9.2018 

Aršáci 2  30.11.-2.12.18 

  

 

  

  

Víkendových setkání Aršáků na Arše se účastnilo celkově 222 mladých lidí, jde o 
pravidelnou formaci, scházejí se 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 2019 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. Velice si ceníme skutečnosti, že 
se tolik mladých lidí rádo a dobrovolně nasazuje ve službě dětem a mládeži.  
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Prezentace a propagace činnosti spolku 
 

O činnosti spolku Sarkander, z. s. se můžete dozvědět: 
 na webových stránkách: www.ado.cz/sarkander  
 na webových stránkách T. S. ARCHA: http://ado.cz/sarkander/archa nebo na: 

http://mladez.ado.cz/www/?place=ARCHA.  
 případně některé naše pobočky mají vlastní webové stránky 
 kontakt na spolek Sarkander můžete najít také v katalogu firem – prostřednictvím 

vyhledávače na internetu (např.http://www.firmy.cz atd.) 
 o spolku Sarkander, z. s.  se také můžete dočíst v katalogu Olomouckého kraje 

„Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji“ 
 také v OLomouckém Diecézním INformátorovi OLDIN, kam spolek Sarkander, z. s-  

o své činnosti přispívá 
 na celostátní přehlídce organizací pracujících s dětmi a mládeží – BAMBIRIÁDA 
 v této veřejné výroční zprávě 
 dále se o spolku můžete dozvědět v různých fundraisingových materiálech, jako 

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

     

4. Děkujeme za podporu 
 

Činnost spolku v roce 2018 finančně či nefinančním plněním (zejména bezplatnými 
pronájmy) podpořily instituce: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Obec Brodek u Konice 
Obec Lipová 
Obec Horní Lapač 
Obec Žeranovice 
Obec Suchdol 
Obec Ptení 
Obec Staré Město 
Městys Buchlovice 
Obec Choryně 
Město Strážnice 
Obec Želechovice nad Dřevnicí 
Dotace Fond mládeže Zlín 
Obec Zašová 
Obec Zdětín 
Pila Javořice, a. s. 
 
 
v neposlední řadě Arcibiskupství olomoucké  
a další dárci – fyzické a právnické osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
            Všem dárcům srdečně děkujeme. 

http://www.ado.cz/sarkander
http://ado.cz/sarkander/archa
http://mladez.ado.cz/www/?place=ARCHA
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5. Finanční zpráva za rok 2018 
 
a) Majetek a závazky  
 
Stav hmotného investičního majetku: 
Spolek 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 spolku. Též jsme vlastníky sportoviště 
v Rajnochovicích. Dále náš spolek vlastní aparaturu na ozvučení. 
 
Stav dlouhodobého nehmotného majetku: 
Tento druh majetku organizace nevlastní. 
 
 
Stav drobného hmotného majetku: 
Stav drobného majetku k  31. 12. 2018 je 1.027.968,00 Kč 
 
Stav finančních prostředků ke konci roku 2018: 
 
 
Pokladna:    30.691,-Kč 
Běžné účty:                         320.514,-Kč 
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Výnosy a náklady  - rok 2018: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝNOSY 

Účastnické poplatky 
 

2.129.559,00 

Dotace MŠMT (bez pobočky 
ARCHA) 

700.000,00 

Dotace ostatní 140.650,00 

Dary, příspěvky  95.624.00 

Členské příspěvky 25.100.00 

Úroky 65,00 

Ostatní výnosy 67.542,00 

VÝNOSY CELKEM 3.158.540,00 

NÁKLADY 

Potraviny 
 

794.409,00 

Materiál 967.840,00 

Služby 312.117,00 

Cestovné, doprava, jízdné 364.854,00 

Nájemné, ubytování 626.798,00 

Energie 0,00 

Poskytnuté dary 0,00 

Bankovní poplatky 4.399,0 

Příspěvky AKSM  9.834,00 

Odpisy 253.421,00 

NÁKLADY CELKEM 3.333.672,00 
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6. Plány na rok 2019 

 
 

 V roce 2019 budeme pokračovat v realizaci všech probíhajících projektů a snažit se 
vyhledávat projekty a příležitosti nové, a tak reagovat na aktuální dění 
ve společnosti. 

 Pracujeme na vytváření nových webových stránek spolku. 
 Budeme pracovat na zkvalitnění veškeré činnosti spolku. 
 Chceme také získávat a školit nové dobrovolné spolupracovníky. 
 Plánujeme pokračovat v postupné rekonstrukci Táborového střediska ARCHA 

v Rajnochovicích, především na výstavbě nové terasy a přístupového 
bezbariérového terénu.  

 Zaměříme se na spolupráci v rámci celého spolku, na prohloubení osobní 
komunikace mezi jednotlivými vedoucími poboček spolku. 
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7. Na závěr… 
       

Motto na rok 2018 

 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit 

do nich musíš ty sám.“ 

 

 

 

 
Děkujeme všem, kteří se v roce 2018 jakýmkoliv způsobem podíleli na 

činnosti spolku Sarkander, z. s. Všem, kteří spojili své síly ve prospěch 

dětí, mladých lidí i celé společnosti. Děkujeme, že věnujete kus nebo jen 

třeba jen kousek svého života nezištné práci pro druhé! 

 
 

Tato výroční zpráva za rok 2018 byla schválena  
Správní radou dne 24. 6. 2019  

Fotodokumentace je v souladu s GDPR 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Sarkander, z. s. 

Olomouc, 2019 



 

 - 24 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S a r k a n d e r ,  z .  s .  
spolek dětí a mládeže  

 
 

Sídlo: 
Biskupské náměstí 841 /2 

779 00 Olomouc 
 

tel.: 587 405 239 
GSM: 731 595 965 

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

 
IČO: 60043920 

DIČ: CZ60043920 
 

Bankovní spojení: 
ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna 

Číslo účtu: 123646848/0300 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarkander, pobočný spolek ARCHA 
„Táborové středisko ARCHA“ 

Košovy 196 
768 71 Rajnochovice 

 
tel.: 573 391 215 

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

 
IČO: 69652881 

 
Bankovní spojení: 

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

 

   

 


