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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 2015
V roce 2015 jsme využili potenciál roku 2014, který byl ve znamení příprav. Plán cílů, který
jsme si stanovili a přislíbili rodičům našich členů potažmo i partnerům jsme naplnili na 93%.
V krátkosti co se podařilo: zprovoznění nové webové prezentace, zavedení program
osobního rozvoje pro střelce mladší 18 let, pravidelné tréninky nejen v Air IPSC – ale také
v army airsoftu, upořádání zdravotního výcviku, účast na mezinárodních závodech,
outdoorové akce a série dětských dní pro občany Frýdku-Místku a blízkého okolí.




Jedním z významných milníků je skutečnost, že k datu 1.1.2016 byly schváleny
stanovy PADASFM z.s. u APSČR a jsme oficiálním klubem sportovní střelby
Rozjednána spolupráce s ministerstvem obrany
Získání partnerů Gascontrol s.r.o. a McDonald

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









Teamspiritový program využila jazyková škola, a protože byla pozitivní reakce, budeme v roce
2016 tento program víc propagovat.
Mobilní airsoftová střelnice – využita v rámci dětských dní Lumpíkov (získala si velkou oblibu a
zájem)
Dětské dny Lumpíkov – série třech celodenních akcí, kde se měli příležitost zviditelnit všechny
volnočasové střediska, které nemají takovou mediální podporu a získat tak nové členy pro
svůj klub.
Spuštěn program branné přípravy (PADAS junior)
Spuštěn program zdravotní přípravy
AST – Airsoft shooting tour 2015
Bunkr handcup 2015 – každoroční akce pro rodiče a partnery.

Klub Air IPSC
Rok 2015 byl ve znamení velkých úspěchů. Několikanásobně jsme navýšili účast našich střelců na
mezinárodních závodech. Výsledkem je několik medailí a umístění do 10.místa. S těmito výsledky je
ale spojená široká činnost, aktivita a tvrdý trénink našich střelců.





Naši střelci (13-17let) sami zrealizovali a uspořádali náborovou akci na své škole
2x týdně trénink
Realizovali organizační zajištění celého cyklu dětských dní Lumpíkov
AST (Airsoft Shooting Tour 2015) – otevřeli své klubové závody veřejnosti a podílejí se na
propagaci celého sportu.

Hospodaření
V roce 2015 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
Gascontrol s.r.o.
Nostra s.r.o.
členské příspěvky
Provozní náklady
Celkem k 31.12.2015:
Celkem příjmy 2015:
Celkem výdaje 2015:

30000Kč
25000Kč
2000Kč
50Kč (dobrovolně dle VH mohou členové přispívat do výše 100Kč)
webhosting, pronájmy, propagace akcí, produkční náklady, vybavení
Bunkru59 …
je na účtu PADASFM z.s. disponibilních 1316Kč
68931 Kč
67615 Kč

Rozpočet na rok 2016
Jsme naplánovali na 120.000Kč. Vzhledem k partnerům, se kterými komunikujeme jsme se rozhodli
k odvážné motivaci a investovat znovu do rozvoje interaktivní střelnice, ale taky do zdravotního
vybavení a propagace.

Vize na rok 2016
Rok 2015 nám přinesl řadu možností. Věříme, že se nám je podaří co nejvíc využít a bodově to pro nás
znamená:






Účast na mezinárodních závodech.
Účast na min. dvou akcích s aliancí MORAL.
Účast na rescue závodech ve Vídni.
Zrealizovat projekt POKOS ve Frýdku-Místku s podporou MOČR a KVV Ostrava.
Prezentovat činnost PADAS před akademickou obcí v oblasti pedagogicko-psychologické práce
s dětmi a mládeží.

Závěr
PADASFM z.s. v roce 2015 prokázal, že umí využít a navázat na činnost a projekty z roku 2014.
Potenciál těchto projektů využil maximálně ve svůj prospěch a dokázal získat další partnery, kteří
výrazně podpořili naši činnost. Do roku 2016 vstupujeme s odvážnými vizemi a chutí do další práce.

………………………………………….
(předseda: Daniel Baumruk)

