ZPRÁVA REVIZNÍHO KOMISAŘE – č. 3
Záměrem této zprávy je opět podat objektivní a vyvážený pohled na činnost a hospodaření
občanského sdružení Aktovka za období březen 2012 – srpen 2012. Zajímá Vás, co nového
přinesl tento půlrok v občanském sdružení? Zda pořádá akce pro děti a mládež? Zda aktiva
převládají nad pasivy? To vše se dozvíte, když bude číst pozorně dál!!! 
1. Účetnictví
-

účetní kniha má pouze modrá čísla, takže je v plusu  Jupííí, Aktovka je na tom dobře
 Dokud se neobjeví červená, záporná čísla, můžeme být v klidu 

2. Turnaj v ping pongu
-

-

-

-

V sobotu 17. března uspořádala Aktovka v budově CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad
Moravicí 2. ročník turnaje v ping pongu.
Hrálo se v kategoriích - žáci 6.-9. třídy, žákyně 6.-9. třídy, muži (nad 15 let), ženy
(nad 15 let).
Vítězem kategorie žáci se stal po tuhém boji ve finále Nico Struž, který dokázal
odvrátit 4 mečboly Davida Lachety a nakonec po tuhém boji ve třetím setu zvítězit.
Šikula 
V kategorii žákyně to bylo mnohem jasnější, když ve finále Monika Lenková snadno
přehrála Adélu Adamcovou 2:0 na sety. Neboj Adélko, příště to určitě vyjde 
Kategorie Mužů nabídla oživení v účasti bývalého žáka školy Petra Binara, který
všechny soupeře doslova převálcoval a odnesl si pohár pro vítěze. Sláva vítězi!!!
Také v kategorii Ženy nebylo při účasti Martiny Víchové pochyb o celkové vítězce.
Martina roli jasné favoritky zvládla a v tréninkovém tempu si došla pro snadné
vítězství. Borka 
Zpestřením bylo super finále mezi vítězem kategorie mužů a vítězkou kategorie žen.
I tady si Martina s přehledem poradila s Petrem a zaslouženě zvítězila. A prý, že holky
nejsou na sport!!!  My vám, chlapi, ještě ukážeme 
I přesto, že nevyhráli, tak děkujeme všem žákům i dospělým za účast na tomto turnaji
a těšíme se na 3. ročník!!!

3. Největší akce - TÁBOR 2012
-

-

Na tuto akci se celý školní rok těší nejenom žáci, ale také vedoucí 
Letos jsme byli opět na Rosolech, ale rozhodně jsme nelitovali
Tábor trval 14 dní. První týden byl určen pro nižší stupeň (1. – 5. třída) a druhý týden
pro vyšší stupeň (6. – 9. třída). Prvního týdne se zúčastnilo 36 dětí, druhého týdne 25.
Zajímavosti druhého týdne bylo to, že z celkového počtu 25 žáků, bylo 17 chlapců.
Holky se hold opalovaly někde u moře, takže nemohly přijet  Příští rok jim to ale
určitě vyjde!
Po celou dobu tábora se o děti starali zkušení vedoucí. O to, abychom měli co do
bříška a netrpěli hladem, se staraly dvě šikovné paní kuchařky s topičem. Aby vše
šlapalo po technické a zásobovací stránce, se staral, jako obvykle, pan školník.
Odřeniny, puchýře, klíšťata, apod. to zvládala zkušená paní zdravotnice.

-

A jaké jsou pocity a dojmy? Určitě kladné!!! Věřte tomu, že starat se a vymýšlet
program pro děcka, není vůbec jednoduché, ale vždy se to zvládne a děti z tábora
nechtějí odjíždět. Kdo by taky chtěl, když je o vás skvěle postaráno 

Co napsat závěrem? Rozhodně nám držte palce v další činnosti!!! Ať nám to šlape i nadále!!!
A určitě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se akcí Aktovky účastní, těm, kteří jakkoli
Aktovku podporují (ať už finančně nebo věcnými dary, např. domácí šťávou, kompoty,
marmeládami apod. – vše se použilo a snědlo na táboře) a samozřejmě těm, kteří akce
organizují!!! Velké DÍKY patří především: Tondovi, Pavle, Máří, Jožkovi, Martinovi,
Libušce, Anežce, Kubovi, Zdeňkovi, Katce, Hance, Miriam, Evě, Matějovi a Jendoušovi.
Díky moc za Vás!!!
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