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1. Základní informace

Název sdružení: Odyssea Tišnov
Sídlo sdružení: Brněnská 153, Tišnov 66601
IČO: 26548593
DIČ: CZ26548593
Tel: 541 232 516
E-mail:
odyssea@centrum.cz
www.stránky:
http://odyssea.tisnov.cz

Cílem sdružení je vytvářet podmínky pro aktivní a smysluplné využívání
volného času dětí a mládeže, a to organizované i neorganizované. Provádět
výchovně vzdělávací činnost a zajišťovat pestrou nabídku zájmových činností.
Pomáhat mladým lidem vytvářet neformální kolektivy umožňující získání pocitu
sounáležitosti, uznání a seberealizace. Podporovat pořádání nápaditých akcí,
které přispívají k rozvoji osobností dětí a mládeže.
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2. Úvodní slovo předsedy sdružení
Vážení přátelé
tak jako jinde je obvyklé, že v úvodu pronese pár slov předseda, starosta
nebo šéfredaktor i já bych rád několika větami vyjádřil události roku 2005.
Na počátku roku 2005 jsem se stal předsedou občanského sdružení
Odyssea Tišnov s vizí zviditelnit činnost občanského sdružení na veřejnosti a
umožnit členům seberealizaci v jednotlivých projektech.
V hodnoceném roce 2005 se nám společnými silami podařilo odít sdružení
do nového kabátu. Vytvořit webové stránky. Zahájit pravidelnou činnost klubu
sobotními herními dopoledni. Stanovit vnitřní pravidla a vytvořit tak pevnou
základnu k organizaci akcí pro širokou veřejnost. O jednotlivých akcích se
dočtete na následujících stranách. Domnívám se, že cíle se v letošním roce
dařilo naplňovat. Seznámili jsme veřejnost s alternativami trávení volného
času. Nenabízeli jsme tišnovákům pouze kroužek s více či méně pravidelnou
docházkou, ale i možnost jak trávit čas v rodinném kruhu či mezi přáteli.
Způsob řízení sdružení poskytl možnost členům získávat zkušenosti, jenž
mohou uplatnit v budoucnu ve svém soukromém i profesním životě.
Rok 2005 můžeme považovat za úspěšný a proto bych tímto rád poděkovat
členům občanského sdružení Odyssea Tišnov za jejich osobní přínos
k dosažení společných výsledků.
Děkuji také Městskému úřadu a spolupracujícím společnostem za dosavadní
velmi dobrou spolupráci a věřím v její další pokračování.

Bronislav Bauer
předseda občanského sdružení
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3. Orgány sdružení

Rada
•

Bronislav "Kolík Aťsepicnu" Bauer

•

Pavel "Pablíčko" Doležal

•

Dušan "Budy" Balák

•

Gabriela "Sandro" Špačková

•

Michaela "Naďa" Miovská

Revizní komise
•

Radek "Rady" Doležal

•

Pavel "Sek" Brzobohatý

•

Soňa "Soník" Leifrová

Členové
•

Tomáš "Aho" Ondráček

•

Šárka "Alfík" Ondráčková

•

Václav "Monty" Kappel

•

Jana "Elris" Brzobohatá

•

Jiří "Maňa" Tomaňa

•

Jiří "Bambi" Glos

•

Barbora "Narril" Hindrová

•

Zuzana "Zula“ Brzobohatá
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4. Akce sdružení v roce 2005
Pravidelné sobotní dopoledne v klubovně Brďo určené jak pro členy tak pro
veřejnost. Účast odhadem celkem asi 35 lidí z toho asi 10 do patnácti let.
Kolík C.U.P. kvalifikační turnaj ve stolní deskové hře Osadníci z Katanu.
Účastníků 51 z toho 8 do patnácti let. (12.3.05)
Letní tábor pro příznivce her na hrdiny. (LARP)
19 účastníků + návštěvy. (6.8. až 13.8. 2005)
DENHER
Prezentace herních klubů při DDM a Odyssea Tišnov pro širokou veřejnost
Účast 25 lidí z toho cca 10 do patnácti let. (12.9.2005)
Účast ve čtyřpoháru družstev v Praze na Olympiádě duševních sportů.
Zúčastnili se 4 členové Odyssey Tišnov + jeden nehrající člen. (8.10.2005)
Přechod žhavých uhlíků.
15 účastníků. (16.10.2005)
Baloniáda – lepení horkovzdušných balónů. Účast 8 lidí. (22.10.2005)
O přeborníka města Tišnova, turnaj ve stolní deskové hře Osadníci z Katanu
Účastníků 20 z toho 6 do 15 let. (12.11.05)
Vánoční čtyřpohár připravujeme na 27.12.2005 již druhý ročník soutěže
družstev.
Celkem: 169 účastníků, z toho do patnácti let 34. ( odhad soudobosti 0,75 )
Propagace:
Pořízení razítka.
Tvorba stránek sdružení a dohoda o užívání domény III. Řádu.
Trička Odyssea Tišnov.
Spolupráce s jinými kluby a organizacemi.
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5. Vyúčtování příjmů a výdajů.
Příjmy
Dotace od města
Zůstatek z minulých let (Odyssea)
Členské příspěvky
Trička
Turnaj v Osadnících z Katanu (12.3.05)
Turnaj v Osadnících z Katanu (12.3.05)
Vratná záloha na čtyřpohár
Přechod žhavých uhlíků (16.10.2005)
Turnaj v Osadnících z Katanu (12.11.05)
Celkem:

startovné
nocleh
500,účastníci
startovné

Příspěvky:
100 - Pavel Doležal
50 - Radek Doležal
100 - Bronislav Bauer
50 - Gabriela Špačková
100 - Dušan Balák
50 - Jiří Glos
50 - Jiří Tomaňa
50 - Soňa Leifrová
50 - Barbora Hindrová
50 - Jana Brzobohatá
50 - Michaela Miovská
50 - Václav Kappel
100 - Zuzana Zula Brzobohatá
100 – Tomáš Aho Ondráček
100 – Šarka Alfík Ondráček
100 - Pavel "Sek" Brzobohatý
Celkem: 1150,Trička:
150 - Pavel Doležal
150 - Radek Doležal
150 - Bronislav Bauer
150 - Gabriela Špačková
300 – Pavel Pogo Prachař
150 - Dušan Budy Balák
150 – Jana Elris Brzobohatá
Celkem: 1200
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10 000,806,1150,1200,
2350,200,4350,-Kč
740,20796,-

Výdaje:
Turnaj v Osadnících z Katanu (12.3.05)
nocleh
200,Turnaj v Osadnících z Katanu (12.3.05)
ceny
1610,80
Turnaj v Osadnících z Katanu (12.3.05)
pronájem sálu 250,Nákup razítka (20.7.2005)
250,Inkoust + poduška (20.7.2005)
51,Vratná záloha na čtyřpohár
500,Nákup her na Čtyřpohár
1600,Odyssea fantasy tábor (6.8. až 13.8. 2005)
potřeby
2188.5,Nákup triček (6.9.2005)
2013,Nákup her Bang, Halali, Kuřecí olympiáda(12.9.2005)
1202,Přechod žhavých uhlíků (16.10.2005)
Lektorné
4200,-Kč
Přechod žhavých uhlíků (16.10.2005)
Další náklady 1192,50 Kč
Baloniáda (22.10.2005)
465
Turnaj v Osadnících z Katanu (12.11.05)
pronájem sálu 200,Turnaj v Osadnících z Katanu (12.11.05)
ceny
1384,Hřiště na Blood Bowl
486,50
celkem:
17293.30 Kč

Zůstatek pro rok 2006

(zaokrouhleno-0,20)
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3502,50 Kč

