Vážení rodiče,
i v letošním školním roce 2011/2012 připravilo občanské sdružení Aktovka několik akcí pro
Vaše děti. Všech těchto aktivit se účastní jako organizátoři vedoucí, kteří mají bohaté
zkušenosti s vedením dětí a mládeže, protože si sami prošli podobnými aktivitami. Hlavní
vedoucí akce má vždy osvědčení pro vykonávání této činnosti. Aktivity jsou uskutečňovány
pro žáky Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí a pro bývalé žáky či
příznivce školy a Aktovky.
V minulém školním roce 2010/2011 uskutečnila Aktovka tyto akce:
1. Oslava církevního Silvestru – víkend pro žáky druhého stupně v Hlavnici. Tohoto
víkendu se zúčastnilo celkem 15 dětí.
2. Tělocvična 2010 – jednorázová akce pro mládež a dospívající v hale ZŠ Hradec nad
Moravicí. Akce se zúčastnilo 20 mladých.
3. Lysá Hora 2010 – jednodenní výstup pro odvážné na Lysou Horu z Ostravice. Celkem
se zúčastnilo 14 odvážlivců.
4. Ples Aktovky – v sále KD v Domoradovicích, zúčastnilo se 108 rodičů a příznivců
Aktovky.
5. Turnaj v ping pongu – v CZŠ, celkem se zúčastnilo 22 příznivců stolního tenisu.
6. Letní stanový tábor na Rosolech – celkem se za 14 dnů vystřídalo na táboře 43 dětí.
I v letošním školním roce vybrala, odsouhlasila a rozšířila členská schůze plán činnosti na
letošní školní rok. Ve školním roce 2011/2012 chceme uskutečnit tyto akce pro děti a mládež:
1. Víkendová vařečka – pro žáky druhého stupně, 25.-27.listopadu
2. Výstup na horu – 30.prosince
3. Ples Aktovky – 3.února, sál KD Domoradovice
4. Víkend pro potenciální vedoucí letního tábora – 9.-11.března
5. Turnaj v ping-pongu – březen
6. Turnaj ve florbale – duben, podle zájmu
7. Dětský den – červen
8. Letní tábor na Rosolech – 1.-14.července
Pokud Vás zaujala činnost Aktovky a chtěli byste poslat své dítě na výše uvedené akce,
sledujte informace na webových stránkách www.os-aktovka.cz. Na těchto stránkách vždy
měsíc před blížící se akcí jsou uvedené bližší informace k akci.
Pokud se chcete stát Vy nebo Vaše dítě členem sdružení, vyplňte přihlášku ke sdružení (ke
stažení na www.os-aktovka.cz) a po zaplacení členského příspěvku se stanete členem
Aktovky. Členové Aktovky mají na všech uvedených akcích slevu z celkové ceny akce.
Pokud chcete činnost Aktovky podpořit finančně, platby jsou přijímány ve prospěch účtu
Aktovky. Číslo účtu Aktovky je 247510280/0300, při daru uvádějte konstantní symbol 0308,
při platbě členského příspěvku jako variabilní symbol členské číslo, při platbě akce jako
variabilní symbol datum narození ve formátu DDMMRRRR.
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