VÝROČNÍ ZPRAVA ZA ROK 2017

K.M.F.C.,z.s.
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1. Úvodní slovo

Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva K.M.F.C.,z.s., ve které Vám chceme
představit základní cíle, dosud uskutečněné aktivity v roce 2017 a plány pro rok 2018. Při všech
realizovaných akcích jsme se snažili v prvních sedmi měsících působení především spolek představit a
zviditelnit v obci, v okolí i v širším regionu, zapojit se do celostátních projektů a navázat kontakt s
dalšími organizacemi, které by s námi chtěly spolupracovat nebo nabídly spolku spolupráci.

Děkuji všem členům, jejich rodinným příslušníkům i své rodině za pomoc, úsilí a energii, jež pro
činnost spolku dosud vynaložili.

Děkuji přátelům, kteří nám pomáhali s nápady a realizací uskutečněných akcí.

Děkuji všem sponzorům, které jsme oslovili, a získali jsme si jejich důvěru.

Pokud Vás záměry K.M.F.C.,z.s. oslovily a zachováte-li nám přízeň i nadále, bude to pro nás ta
největší odměna.

V Olomouci 27. 1. 2018

Ivana Kafková Dr.h.c.

2. Základní údaje:
Spolek byl zapsán dne 29. 5. 2016 pod spisovou značkou L 14311 , vedená u Krajského soudu v
Ostravě. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

3. Členové spolku ke dni registrace:
Ivana Kafková – předsedkyně
Martin Hruška – místopředseda
Lenka Kafková – pokladník

4. Kontaktní informace:
Sídlo: Fragnerova 513/4, Neředín, 779 00 Olomouc
Kontaktní email: KMFC@seznam.cz
Tlf: 732 912 964
IČO: 04070186
Bankovní spojení: 8924746001/5500
Webová stránka: www.KMFC.cz

5. Logo :

Autorem loga je Martin Hruška. Logo je sestaveno se dvou obrazců a to modré hvězdy života a přilby
spartských bojovníků. Logo ztvárňuje všechny čtyři oblasti ve kterých se spolek pohybuje. Spartská
přilby znázorňuje sílu, taktiku, vytrvalost a bojovnost. Stylizovaná modrá hvězda života vyjadřuje
první pomoc. Logo je dvoj barevné. Logo spolku vychází z celkového názvu spolku, tedy K ( Krav
Maga), M( Medical training), F ( fitness) C ( climbing).

6. Účel spolku :
Účelem spolku je rozvíjení fyzických, taktických a morálních dovednosti v oblastech, které umožní
členům orientovat se v krizových situacích, reagovat na ně, a adekvátně je řešit v souladu s právními
normami české republiky. A také dokázat tyto dovednosti využít k pomoci druhým.

7.Charakteristika a hlavní činnost spolku:
K.M.F.C.,z.s. má dobrovolný, nezávislý, nepolitický a neziskový charakter.
Účel je naplňován zejména prostřednictvím:
⦁ výuka sebeobrany,
⦁ výuka první pomoci,
⦁ výuka fitness,
⦁ výuka v oblasti lezecké přípravy,
⦁ výuka taktiky v oblasti nutné obrany a předcházení sebeobranných střetů,
⦁ pořádání sportovních akcí,
⦁ analýzy, komentování a propagace právních instrumentů v oblasti nutné obrany,
⦁ praktické spolupráce s jinými subjekty v oblasti sebeobrany, první pomoci a lezecké přípravy,
⦁ pořádání seminářů, přednášek a konferencí v oblastech sebeobrany, první pomoci, fitness a
lezeckých technik, organizování kampaní a petičních aktivit,
⦁ propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti první pomoci, sebeobrany, pořádání benefičních akcí a
informování veřejnosti,
⦁ vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
⦁ poradenské a konzultační činnosti,
⦁ zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,

8.Aktivity spolku :
v roce 2017 a to od 1. ledna 2017 do 31. prosince roku 2017 zrealizoval spolek řadu akcí pro
veřejnost a zapojil se do několika projektů.
8.1. výuka Krav Maga v KRAV MAGA FIGHT CLUB
Výuka v KRAV MAGA FIGHT CLUB byla prováděna celoročně, mimo měsíce červenec a srpen, pod
vedením cvičitele sebeobrany Martina Hrušku v prostorách Fight gym, na ul. Zámečnická 2,
Olomouc. Tréninky jsou každé úterý od 18:00 hod. do 19:00 hod. a pátek od 19:00 hod. Dále jednou
měsíčně v prostorách BATTLE HOUSE, který je umístěn v prostoru FORT XVII v obci Křelov.

8. 2. výcvik PJ MPO ( Pořádková jednotka městské policie Olomouc)
Výcvik je prováděn 2x v každém měsíci, mimo měsíce červenec a srpen. Výcvik je prováděn v
oblastech taktické přípravy s ohledem na použití donucovacích prostředků a služební zbraně.

Dále na zdravotnickou přípravu, kdy jsou členové PJ MPO cvičeni v první řadě jako FIRST
RESPONDERS pro poskytování neodkladně předlékařské kardiopulmonální resuscitace. Nácvik CPR je
koncipován tak aby dvojice strážníků byla schopna pracovat jako tzv. dvojčlenný resuscitační tým za
pomoci prostředků pro rozšířenou resuscitaci jako jsou AED, ústní vzduchovod a ambuvak, dle
standardů GUIDELINES 2015. Další část zdravotnické přípravy je příprava na všechny možné urgentní
stavy, kdy je potřeba poskytnout neodkladnou první pomoc.
Další část výcviku je zaměřena na práci a záchranu ve výškách nad volnou hloubkou za pomoci
lanového přístupu.
Poslední částí výcviku PJ MPO je fyzická příprava.

8.3. výuka první pomoci
Během roku 2017 byly realizovány tyto kurzy první pomoci.
•
•
•
•

Kur první pomoci pro pedagogické pracovníky gymnázia Zábřeh.
Kurz první pomoci URGENTNÍ STAVY U DĚTÍ
Kurz PRVNÍ POMOC V BOJI
Kurz PRVNÍ POMOC NA HORÁCH A VE SPORTU

Dále jsme se připojily k projektu EVROPSKÝ DEN RESUSCITACE realizací dvou neziskových kurzů a to:
•
•

Neodkladná KPR pro studenty KRAV MAGA FIGHT CLUB
Neodkladná KPR pro strážníky OP Štěpánov

8.4. výuka Taktiky
Realizován 6-ti hodinový kurz taktiky SWAT TRAINING , kde se účastníci učily taktické postupy
prvosledových policejních jednotek při zákroku proti nebezpečnému pachateli. Účastníci během
celého kurz byli ustrojeni do zásahové výstroje a situace se řešily za pomoci Airsoft zbraní. V rámci
kurzu bylo i slaňování.

8.5. realizace střeleckých soutěží
V roce 2017 jsme realizovali tyto střelecké soutěže:
•
•
•

KMFC CUP
ZOMBIE SMASH
UMBRELLA CHALLANGE

Tyto střelecké soutěže byly realizovány na střelnici FORT XVII v obci Křelov. Střelecké soutěže byly
realizovány dle pravidel LOS upravené pro střelbou na zombie terče

8.6. výuka Obrany s teleskopickým obuškem
Na základě zájmu byl realizován kurz Obrany za pomoci teleskopického obušku. Účastnici se zde učily
techniky seků a úderů jak v obraně proti úchopům, úderům, či útokům nožem. Byli též vyučovány
fixační a odváděcí techniky.
8.7. projekt JAK PŘEŽÍT ÚTOK AKTIVNÍHO STŘELCE
Tento kurz byl realizován pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol jako
prevenci při napadení tzv. MĚKÝCH CÍLŮ. Kurz je realizován interaktivní metodou, kdy se studenti při
modelových situací učí, jak prakticky přežít různé útoky aktivních střelců či teroristického útoku jak
ve školském zařízení, při cestě ze školského zařízení, nebo na akcích organizovaných školou jako je
návštěva kina, divadla apod.
Tento projekt byl realizován pro žáky:
•
•
•
•
•

Základní školy Dolany
Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Uničov
Obchodní akademie Olomouc
Gymnázium Hejčín Olomouc
Střední škola strojírenská Šternberk

Dále byl tento program realizován pro pedagogické pracovníky:
•
•

Slovanské gymnázium Olomouc
Základní a mateřská škola Dobnerova Olomouc

8.8. projekty PRIMÁRNÍ PREVENCE
K.M.F.C.,z.s. nebere nutnou obranu pouze, jako pojem definovaný trestním zákoníkem, ale i jako
primární prevenci proti různým patologickým jevům ohrožující společnost. Proto vznikly projekty
primární prevence pro žáky a studenty základních a středních škol.
Jedná se o tyto projekty :
•
•
•
•
•

Drogy a gamblerství
Všeobecné právo
Právo a domácí násilí
Právo a kyberšikana
Sebeobrana a právní aspekty nutné obrany

Jako lektoři pro tuto oblast jsou osoby, kteří s touto oblastí mají dlouholetou zkušenost, jako orgán
činný v trestním řízení.

Tyto programy byly realizovány pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Střední polytechnická škola Olomouc
Obchodní škola a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Šumperk
Střední škola umění a desidnu a Vyšší odborná škola Brno
O.p.s. příznivců gymnázia Šternberk
Střední škola technická Opava
Gymnázium Hejčín Olomouc
Základní a mateřská škola Dobnerova Olomouc
Střední škola lesnická Šternberk
Základní škola Ruda nad Moravou
Střední škola strojírenská Šternberk
Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Uničov

8.9. Kurz sebeobrany
Na základě zájmu organizace PODANÉ RUCE byl realizován kurz sebeobrany v délce deseti hodin.

8.11. Lektorská činnost pro jiný subjekt
Na základu zájmu prováděli lektoři činnost v oblasti výuky lezení jako zážitkového programu pro
společnost ACTIVITY4U

9.Hospodaření spolku :

Finanční prostředky pro provoz spolku jsme využívali z výnosů kurzů.
Zůstatek Banka 2016:

1000,- kč

Zůstatek pokladna 2016:

7740,- Kč

Příjmy / výdaje za rok 2017 :

Příjmy banka
Příjmy pokladna
Příjmy celkem

Výdaje pokladna
Poplatky banka
Výdaje banka

103 050.- Kč
38 650.- Kč
141 700.- Kč

38 650.- Kč
0.- Kč
103 050.- Kč

Zůstatek pokladna

7730.- Kč

Z toho na účtu

1000.- Kč

Veškeré příjmy spolku byly investovány :
⦁ do majetku spolku
⦁ spotřebního materiálu na realizaci kurzů
⦁ nájem prostor
⦁ odměny pro lektory

10. Plány spolku v roce 2018:
Pokusíme se:
⦁ nadále sbližovat lidi, kteří se zajímají o naše aktivity
⦁

realizovat znovu již zavedené akce

⦁ spolupracovat se základními a středními školami v rámci Olomouckého kraje na výuce řešení
krizových situací.
⦁ Spolupracovat a podílet se na výcviku s Pořádkové jednotky Městské policie Olomouc.

www.KMFC.cz

KMFC@seznam.cz

K.M.F.C.,z.s. , Fragnerova 513/4, Neředín, 779 00 Olomouc , IČO: 04070186,
Bankovní spojení: 8924746001/5500

