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Airsoftový tým PADAS prošel v roce 2013 několika změnami. Tým se loni představil
v několika rolích, které v pár odstavcích shrneme, aby měla široká veřejnost představu o tom,
co jsme tento rok dokázali a kam se náš tým profiluje.

Profil týmu PADAS
7 členný tým účastnící se dvou MIL-SIM airsoftových akcí pod hlavičkou Moravské
aliance se vrátil vždy s neocenitelnými zkušenostmi a s pocitem dobře odvedené práce na
airsoftovém bojišti. V souvislosti s dalším rozvojem našeho týmu se nám podařilo získat kryté
prostory pro výcvik týmu a od ledna 2013 se staráme o prostory bývalého atomového krytu.
Díky těchto prostor jsme zavedli pravidelné tréninky, které probíhají každou druhou neděli.

Akce v roce 2013
-

Výroční schůze Moravské Aliance (leden 2013)
MIL-SIM akce Deer Ridge 2 (MA)
MIL-SIM akce Antropoid II (MA)
Benefiční akce - Kámen pro Lukáše

Kámen pro Lukáše

Dne 7.9.2012 náš kamarád (Lukáš „HIRO“ Hirka) utrpěl těžké zranění v Afghanistánu.
V březnu 2013 jsme navázali kontakt s vojákem ve výslužbě nadrotmistrem Radovanem
Koreněm. Díky společné vizi pomoct Hirovi jsme podpořili jeho akci Kámen pro Lukáše a akci
na Muroňce. Ke vší smůle musíme v této souvislosti konstatovat, že na realizaci akce se stala
řada nepravostí. Pan Koreň z našeho pohledu i slov rodiny Hirkových nedodržel jako garant
celé akce několik podmínek a mimo jiné nebyla předána finanční částka, v té míře jak bylo
prezentováno.
Chceme se proto formou této výroční zprávy distancovat od jednání pana Radovana
Koreně, který vše učinil za našimi zády, a naše vize pomoct Lukášovi se nevydařila dle našeho
očekávání. Naopak si ceníme prohlášení pana Jiřího Hirky, který naše počínání, shledal jako
úspěšné. Jsme rádi, že Lukáš po této akci dostal alespoň psychickou podporu a motivaci do
další rekonvalescence.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří pořádání akce Kámen pro Lukáše
podpořili a to ať už na chatě Ostré nebo na Muroňce. Jmenovitě děkujeme: klubu vojenských
historických vozidel, Motorkářům FM, firmě NUMA OPTICS, DJ Pepíno, zvukaři p. Vlkošovi
a skupině SIMCHA. Všem těmto aktérům moc velký dík a samozřejmě všem, kteří podpořili
tuto akci jen svou účastí.

Klub Air IPSC
Od ledna 2013 jsme se zapojili do projektu BUNKR59 (dále jen B59) a navázali
spolupráci se společností Sportplex s.r.o. Dostali jsme do péče tento projekt, abychom jej
zviditelnili. Díky těmto prostorám se nám otevřely další možnosti. A založili jsme klub
sportovní airsoftové, dynamické střelby.
Během tohoto roku se podařilo vytvořit členskou základnu 22 aktivních střelců, navázat
spolupráci se zahraničními sportovními celky a uspořádat ve Frýdku-Místku první
mezinárodní střelecký turnaj v Air IPSC. Zúčastnilo se nad 30 střelců ze zemí PL, SK, ČR, HUN.
Našemu střelci se podařilo hned na poprvé umístit na 3.místě. Od září do prosince 2013 se
náš klub zúčastnil ještě dalších dvou turnajů a to na Slovensku a v Polsku. V prvním turnaji se
podařilo přivést opět 3.místo a v druhém turnaji se střelci umístili v TOP 10 a v TOP 15.
S výhledem těchto úspěchů a vytvořené členské základně se nám podařilo B59 otevřít
pro veřejnost. Třikrát týdně mohou občané Frýdku-Místku a fanoušci airsoftu či sportovní
střelby využívat prostory.

PADAS neziskovou organizací
Od 31.10.2013 se náš airsofotový tým stává neziskovou organizací (zapsaným spolkem)
PADASFM z.s. Po několika poradách jsme dospěli k závěru, že naše činnost si zaslouží právní
subjektivitu. Zejména v souvislosti s pořádáním akcí.

Hospodaření PADASFM z.s.
Ve spolku máme finanční stav 0Kč. Od října 2013 nebyly realizované žádné transakce.

Hospodaření klubu Air IPSC
Během roku byly transakce spojené zejména s přípravou mezinárodního turnaje, ve kterém
jsme proinvestovali 19.047Kč + měsíční členské příspěvky => které jsou využity na provozní náklady
klubu ve vztahu k B59 a společnosti Sportplex s.r.o.

Závěrem
V r.2013 se PADAS dohromady objevil na 8 akcích. Ať už v roli průzkumné jednotky nebo v roli
sportovní střelby, získal devět partnerů a stal se neziskovou organizací.

