
ZPRÁVA REVIZNÍHO KOMISA ŘE – č. 2 
 
 
Záměrem této zprávy je opět podat objektivní a vyvážený pohled na činnost a hospodaření 

občanského sdružení Aktovka za období říjen 2011 – únor 2012. Zajímá Vás, co nového 

přinesl tento půlrok v občanském sdružení? Tak neváhejte a čtěte dál!!! 

 

1. Hospodaření 

@ V pořádku. Aktiva převládají nad pasivy, tudíž není důvod se obávat záporných čísel.  

 

2. Noví členové 

@ Nových členů Aktovky je sice malý, ale hospodaření sdružení to zatím neohrožuje. 

Počet je tři. Celkem má tedy Aktovka 20 členů. Postupně číslo zarůstá a my věříme, že 

bude růst stále. 

 

3. Akce 

@ Občanské sdružení Aktovka opravdu nemá nouzi o akce pro děti a mládež. 

@ Ve dnech 25. – 27. listopadu 2011 se konala akce s názvem Víkendová vařečka. Akce 

byla určena pro děti z 6. – 9. třídy a celkem se jí zúčastnilo 22 odvážlivců. Po celý 

víkend se dětem věnovalo 6 vedoucích. Účelem celé víkendové vařečky bylo naučit 

děti základům ve vaření a pečení, což se vyzkoušely samy, naučily se různé druhy 

pomazánek a receptů. Na konci víkendu byly pasovány na členy Klubu kuchařů. Akce 

se velmi vydařila.  

@ V době vánočních prázdnin se mohly jít děti a mládež vyřádit do tělocvičny. Možná 

přišli i takoví jedinci, kteří chtěli shodit nějaké to kilo ☺ Celkem se sešlo 16 

„sportovců“, kteří po dobu dvou hodin hráli florbal a volejbal. Všichni přišli  

i odcházeli s dobrou náladou i se všemi končetinami ☺ 

@ Na závěr roku 2011 se konala akce s názvem: Výstup na Šerák. Jelikož to je výstup 

náročný, mohli se ho zúčastnit pouze děti starší 15-ti let. Věřte tomu, nebo ne, celkem 

na horu Šerák odcestovalo 11 odvážlivců, kteří se rozdělili na dvě skupiny. První 

skupinu, profíky, tvořili t ři mladí muži, kteří si výstup na Šerák trošku (trošku dost) 

prodloužili. My jim jejich nasazení a výdrž můžeme jenom závidět. Druhou skupinu, 

amatéry, tvořilo zbylých osm členů výpravy. Ti, po zralé úvaze, raději zvolili trasu 

kratší. A nelitovali, naopak byli rádi. Po zdolání vrcholu Šeráku, na ně v restauraci 



zaslouženě čekala horká polévka. Vyčerpání, unavení, ale s dobrým pocitem, že 

zdolali horu Šerák, se členové výpravy vraceli domů.  

@ V roce 2012 byl první akcí sdružení, Ples Aktovky. Konal se v pátek, 3. února, jako 

obvykle v kulturním domě v Domoradovicích. I přes obrovské mrazy (-25°C) se na 

ples přišlo bavit 130 lidí. Samozřejmě nechybělo občerstvení, tombola a kulturní 

vystoupení. Tato akce se velice vydařila. Všichni, jak účastníci, tak i pořadatelé, byli 

moc spokojení.  

 

4. Prezident sdružení + jeho úzký tým 

@ Přátelé, nebudete tomu věřit, ale prezident sdružení spolu s nejužším týmem, kteří 

akce pro děti a mládež připravují, jsou neustále plní síly, nápadů a očekávání. I když 

tato „práce“ není jednoduchá a zabere dost času, tito lidé se (i přes nedostatek volného 

času) scházejí a vymýšlejí program pro plánované akce. Jde z nich cítit nadšení, píle  

a vytrvalost!!! Takže jim držme palce, ať jim to vydrží co nejdéle!!!! 
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