
 
Zhodnocení činnosti Aktovky za uplynulé 4 roky 

 

Aktovka je občanské sdružení zabývající se práci s dětmi a mládeži. Hlavním smyslem 

založení tohoto sdružení bylo vyvíjet činnost pro děti. To se za uplynulé 4 roky myslím 

podařilo.  

Pro statistiku uvádím všechny akce, které v průběhu čtyř let Aktovka organizovala. Celkem 

jich bylo 24. 

V roce 2010-2011: 

1. Církevní Silvestr v Hlavnici 

2. Lysá hora 2010 

3. Ples Aktovky 

4. Turnaj v ping pongu 

5. Letní tábor Rosoly 2011 

V roce 2011-2012: 

6. Víkendová vařečka 

7. Ples Aktovky 

8. Turnaj v ping pongu 

9. Letní tábor Rosoly 2012 

V roce 2012-2013: 

10. Turnaj v Člověče, nezlob se 

11. Výšlap na Smrk 

12. Tělocvična 2012 

13. Ples Aktovky 

14. Turnaj v ping pongu 

15. Cyklovýlet na Cvilín 

16. Letní tábor Rosoly 2013 

V roce 2013-2014: 

17. Drakiáda 

18. Turnaj v Člověče, nezlob se 

19. Výstup na Velký Javorník 

20. Šerák 2013 

21. Ples Aktovky 

22. Turnaj v ping pongu 

23. Paintball  

24. Cyklotábor 2014 

 

Jak vidíte, počet akcí se rok od roku zvětšuje. Je dobře, že si dokážeme najít čas a připravit 

něco pro děti. Sami víte, že děti z většiny akcí odjíždějí velmi spokojené. Pro mě osobně je to 

vždycky velkou motivací do další práce, když vidím odjíždět spokojené děti. Jsem taky 

spokojený s přístupem vedoucích, kteří ve svém volném čase připravují aktivity pro děti a na 

všech akcích se jim věnují.  

 

Členové sdružení 

Členem Aktovky se může stát každý, kdo chce Aktovku podpořit, zúčastnit se aktivit, či něco 

pro děti připravit. Z počátku činnosti Aktovky přibývali členové rychle, ve druhém období 

došlo k zastavení nárůstu a posléze došlo k mírnému poklesu členů. Je to způsobeno tím, že 

někteří členové se po opuštění základní školy již nezúčastňují aktivit Aktovky a proto 

opouštějí toto sdružení. Celkem tedy je počet členů Aktovky k dnešnímu dni 25 (z toho 2 

čestní členové).  



 
Finanční stránka Aktovky 

Při realizaci jakékoliv aktivity je potřeba mít finanční prostředky. Je nutné zaplatit různé 

pronájmy, potraviny, vybavení, dopravu, spotřební materiál, odměny a další věci potřebné pro 

činnost. Vše stojí peníze. Hlavním příjmem Aktovky jsou příspěvky dětí na danou aktivitu. 

Snažíme se o to, aby vždy děti musely zaplatit alespoň malou část nákladů, i když zbytek 

dotuje Aktovka. Děti si alespoň uvědomí, že nic není zadarmo. Má to svůj výchovný efekt. 

Z členských příspěvků nejsou příjmy tak velké. Velkou část finančních prostředků získává 

Aktovka v posledních dvou letech z příjmu z plesu Aktovky. V posledních dvou letech pokryl 

výtěžek z plesu bezmála všechny aktivity pro děti, proto jsme mohli některé akce uskutečnit 

zadarmo. Také získáváme finanční prostředky od pravidelných sponzorů – Smurfit Kappa 

Morava Paper a paní Kurkové, od nárazových sponzorů – Michael Larisch. Materiálně nás 

také na akcích podporuje Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí. 

Všem těmto sponzorům děkujeme.  

 

Co napsat závěrem?  

Snad jen, aby všem vydrželo nadšení a elán, abychom byli schopni nabídnout dále tak pestrou 

nabídku aktivit pro děti.  

 

Všem děkuji za podporu a přízeň. 

         Mgr. Antonín Hennig 

         Prezident Aktovky 

 


