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O PADASFM z.s.
Spolek oficiálně založen 31.10.2013. Zabývající se brannou přípravou mládeže i dospělých,
sportovní střelbou Air IPSC a prožitkovými akcemi jak pro děti a mládež, tak pro dospělé a
firmy.

Činnost v roce 2014
V uplynulém roce jsme víc času investovali do rozvoje prostor Bunkr59 a celkové image
PADASFM z.s. Pracovali jsme na nových poprech pro Air IPSC, rozšiřovali členskou
základnu, vytvářeli webovou prezentaci a sestavovali projekty, které by rozšířili naší činnost a
byly přínosné pro širokou veřejnost a nejen pro vybranou cílovou skupinu osob. Na úkor
těchto příprav je pak vidět absence PADAS na MILSIM akcích. Podařilo se nám dojet pouze
na jednu a to na Deer Ridge 3.

Projekty
Udělali jsme přípravu pro činnost na rok 2015 a to v následujících bodech:







Sestavena nabídka teamspiritových programů.
Mobilní airsoftová střelnice.
Armysvět – video portál s tématikou army, přežití a dokumentů zejména z období 2.svět.
války.
Knihovna – recenze a doporučení na knihy s válečnou tématikou (příběhy, životopisy,
odborné…).
V klubu Air IPSC jsme vytvořili pro střelce mladší 18let kariéru střelce a cíleněji strukturovali
tréninkový program.
Ze života… - projekt cílený na žáky ZŠ, jejich rodiče a pedagogy. Orientovaný na volbu
povolání.

Klub Air IPSC
Střelci klubu na sobě dost zapracovali. Někteří vyjeli na své první mezinárodní závody. Podařilo se nám
navštívit dva mezinárodní turnaje a uspořádat jeden klubový. Z obou mezinárodních turnajů se
podařilo přivést 2.místo.
Pracovní činnost:




Na naší základně Bunkr59 se nám podařilo rozšířit střelnici o hybné a pojízdné terče.
Zútulnit prostředí Bunkr59
Udržet frekvenci tréninků a rozšířit je. Aktuálně probíhají trénink 3x týdně

Hospodaření
V roce 2014 nás podpořil primátor města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký Dis., částkou 30000Kč,
která dle smlouvy byla využita na: rekonstrukci střelnice v Bunkru59, reklamu PADASFM z.s. a
technického zázemí střelnice. Dotace byla plně vyčerpána.
Dotace
členské příspěvky
Provozní náklady
Celkem k 31.12.2014:

30000Kč
50Kč (dobrovolně dle VH mohou členové přispívat do výše 100Kč)
webhosting, pronájmy ….
je na účtu PADASFM z.s. disponibilních 1266Kč

Rozpočet na rok 2015
Jsme naplánovali tak, abychom naplnili růstový potenciál spolku. Zažádali jsme znovu o dotaci z fondu
primátora a počítáme i s příjmy z projektů (Ze života… a Teamspirity, airsoftová střelnice a z reklamy)

Závěr
PADASFM z.s. v roce 2014 upevnil své zázemí pro military airsoft, klub Air IPSC a připravil portfolio
projektů, které by v upevňování a stabilitě základny mělo pokračovat i v roce 2015. Za celou touto
činností, která není příliš transparentní, je důkazem naše stabilní členská základna jak v PADAS, tak
v klubu Air IPSC a naše závodní úspěchy v zahraničí.

