Vize do budoucnosti
Vzhledem k tomu že končí volební období prezidenta sdružení a blíží se volba nového
prezidenta, je nutné si vytvořit nějakou vizi do budoucnosti. Vize znamená nástin toho, jakým
směrem by se měla Aktovka v následujících čtyřech letech ubírat.
Vize prezidenta do budoucnosti:
Aktovka je důležitou součástí mého života. Volný čas věnuji přípravě a plánování aktivit pro
děti. Z velké míry to dělám na úkor své rodiny. Kdybych neměl za sebou tak skvělou
manželku a děti, nevím, jestli bych byl schopen dobře vézt a řídit Aktovku. Bez podpory své
manželky určitě ne. Děkuji ji za trpělivost, kterou se mnou měla a pokud budu opět zvolen
prezidentem, věřím, že ji bude mít i nadále.
Když jsem si procházel všechny akce, které jsme uskutečnili za čtyři roky, položil jsem si
otázku, jak postupovat dále. Akcí přibývá, nadšených dětí taky. Co s tím?
Odpověď jsem hledal těžce. Nicméně jedna hlavní myšlenka a vize do budoucnosti:
V následujících čtyřech letech bych se zaměřil na jednu velkou akci v průběhu roku s tím,
že by byly i menší akce tak, jak tomu bylo doposud. Model z posledního školního roku byl o
vyzkoušení a myslím, že to nebylo špatné. Takže bych se zaměřil hlavně na pečlivou přípravu
všech akcí. Hlavní akcí v průběhu školního roku by byl tábor. Předchozí 4 roky strávené na
Rosolech měly něco do sebe, letošní tábor byl taky výborný, ale pro mě je a bude prioritou
stanový tábor. Cyklotábor můžeme zopakovat v určitém intervalu. Závisí na domluvě.
V průběhu školního roku bych zachoval následující akce – turnaje v Člověče, nezlob se a ping
pongu, ples, výstupy na horu. Příležitostně, hlavně podle času bych uskutečňoval nárazové
akce typu paintball, tělocvična, drakiáda, víkendy pro děti. Samozřejmě můžeme uskutečnit
nové aktivity, které nás napadnou. Prioritou je ale tábor.
Protože se každý rok hůře a hůře shání tábořiště pro letní stanový tábor, existuje zde
možnost zařídit a vybudovat si své vlastní tábořiště. Toto tábořiště poté pronajímat dalších
táborníkům, kteří by o tábořiště projevili zájem. Toto se mi velmi zamlouvá, problémem ale
je, kde sehnat místo pro naši základnu. Při hledání místa beru v potaz několik podmínek,
které musí být splněny – místo musí být u řeky nebo alespoň potoka, místo musí mít
v blízkosti louku a les, musí mít pitnou vodu, musí být mimo civilizaci, ale dostupné a mělo
by být v blízkosti sídla Aktovky (nejlépe do 20 km). Takové místo se hledá těžce, ale věřím,
že s Boží pomocí to dopadne dobře. Finanční prostředky na vybudování této základny nemusí
být těžké získat. V příštím kalendářním roce bude pravděpodobně vypsáno grantové řízení na
vybavení spolků, do kterého bych chtěl napsat projekt na vybavení stanové základny. Pokud
by se podařilo získat finanční prostředky, pak už by stačilo najít místo, papírově všechno
„ošetřit“ a můžeme stavět. Nepředpokládám, že bychom měli hned všechno super. Počítám
s tím, že každý rok nějakým způsobem základnu zdokonalíme, tak jak to běžně funguje na
ostatních táborových základnách.
Pokud by se nepodařilo získat finanční prostředky je zde ještě možnost postupovat
formou půjčky od banky na stanové vybavení. Toto stanové vybavení vychází asi na
200 000,- Kč. Vybavení kuchyně máme celkem dostačující, takže zde bychom investovat
nemuseli. Materiál na výstavbu srubu bychom museli shánět u dřevařských závodů po
známostech.
Čím více o tomto bodě přemýšlím, tím více jsem rozhodnut do toho tzv. jít.
Toto je moje hlavní vize pro následující čtyřleté období, pokud budu zvolen prezidentem.
Na konci dalšího období bych chtěl mít svojí vlastní táborovou základnu. Tuto základnu
využívat při různých aktivitách Aktovky.
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