
ZPRÁVA REVIZNÍHO KOMISAŘE – č. 5 

 
Rok 2013 se nám přehoupl do jeho druhé poloviny a mně nezbývá nic jiného, než napsat další 

zprávu revizního komisaře, a to za období březen – srpen 2013. Jak jistě správně 

předpokládáte, občanskému sdružení Aktovka se i v tomto půlroce dařilo dobře, ale raději se 

přesvědčte a přečtěte si následující zprávu RK.  

 

1. Členové sdružení 

- narůst členů se bohužel v tomto období nekonal  Nevadí. Stávajícím 26 členům moc 

děkujeme za přízeň. 

2. Účetnictví 

- v záporných číslech se nepohybujeme, tudíž hospodaříme moc dobře. Jen tak dál! 

3. Turnaj v ping pongu 

- je sobota, 9. března, a do Církevní základní školy se schází děti. Copak se tam děje? 

Nespletly se náhodou? Vždyť v sobotu se přece nechodí do školy!!! Samozřejmě, že 

se děti nespletly! Nejdou totiž do školy, ale na 3. ročník turnaje v ping pongu! Jako 

obvykle se soutěžilo v kategoriích chlapci, dívky, muži a ženy. Celkem se turnaje 

zúčastnilo 16 hráčů a 7 hráček. Je super, že počet hráčů rok od roku roste! V kategorii 

chlapci své vítězství obhájil Nico Struž. V kategorii dívky se na 1. místě umístila 

Veronika Imrýšková. V kategorii muži si pohár pro vítěze odnesl Kuba Honěk  

a v kategorii ženy pohár za 1. místo získala Máří Hennigová. Moc všem děkujeme za 

účast a těšíme se příští rok na 4. ročník turnaje v ping pongu!!! 

4. Cyklovýlet 

- státní svátek se dá trávit různými způsoby. Někdo ho proleží u televize, někdo jede do 

nákupního centra a někdo jede udělat něco pro své zdraví! Protáhnout si po dlouhé 

zimě těla a svaly a nabrat kondičku na léto se vydalo 8. května 16 kluků a 2 holky. A 

kam? No přece na cyklovýlet! A kam? Na poutní místo Cvilín! Cesta tam ubíhala 

celkem rychle a po pár občerstvovacích zastávkách jsme se přiblížili k vrcholu 

Cvilína. Závěrečný výstup jsme ale kola tlačili v rukou. Ale vrchol jsme zdolali 



všichni! Po zaslouženém odpočinku jsme se zastavili v kostele poděkovat Panně Marii 

za ochranu při cestě a vyprosit si požehnání na zpáteční cestu. V Krnově jsme se 

stavili na pizzu, která nám dodala síly na zpáteční cestu. Po pár kilometrech ze Cvilína 

nám ale začínaly ubývat síly a zadek začínal bolet čím dál tím víc. My jsme se ovšem 

nevzdali a všichni jsme dorazili zpět domů! A chcete vědět, kolik km jsme ujeli? Tak 

já vám to teda prozradím  Neuvěřitelných 90 km!!! Supení výkon všech cyklistů a 

cyklistek! Klobouk dolů před vámi! 

5. Tábor Rosoly 

- letos opět (a doufám, že naposled) se největší akce občanského sdružení, a to tábor, 

konal na Rosolech. Tábor trval, jako obvykle, 14 dní. První týden (určený pro nižší 

stupeň) se ho zúčastnilo 36 dětí. A druhý týden 28 dětí. 

- táborová hra „Námořníci“ měla úspěch a námořníci (děti) se snažili během tábora 

dostat z nejrůznějších míst světa do Říma. Jak jednotlivé skupinky dopadly, to se 

musíte zeptat jejich členů  

- celkově tábor hodnotím jako vydařený! Počasí vyšlo krásně, hry taky (i když  

u některých jsme počítali s větším nadšením dětí), žádný vážnější úraz nebyl, jídlo 

super a nervy vedoucích to taky ustály (někdy ale s problémy ). A dětem se snad 

taky líbilo. 

 

 

Přátelé, to je z mé strany vše. Snad se Vám má zpráva četla příjemně  My jdeme vymýšlet 

akce na příští školní rok. Držte nám palce a zase za půl roku se těšte na další zprávu revizního 

komisaře! Mějte se famfárově  
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