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Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je
mocí Boží.
Bible, kniha 1. Korintským, kapitola 1., verš 18.

ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2012 byl pro nás zvláštní z několika ohledů. Rozhodli jsme se, že se budeme soustředit na 3 základní pilíře
naší práce – fotbalové kluby, fotbalové turnaje a fotbalové kempy. To nám ve spoustě ohledů uvolnilo ruce. Jak
organizace v ČR, tak mezinárodní organizace Ambassadors In Sport, jsme prošli několika změnami v organizaci a
správě. Vzhledem k rychlému růstu organizace bylo nutné, abychom našli fungující formu spolupráce a vedení.
Některé změny jako změna názvu a loga nás ještě čeká. V dalších letech budeme procházet právě těmito
změnami, které se týkají například právní formy nebo požadavků na pracovníky a dobrovolníky. Vše má sloužit
ke zlepšení spolupráce a zkvalitnění našich aktivit. Náš největší důraz je nyní upnut na školení našich
dobrovolníků, aby byli kompetentní jako trenéři i jako sportovní kaplani.
Tento rok byl dost možná posledním rokem, kdy jsme získali jako organizace některé dotace a granty nebo dary
od některých sponzorů. Většina sponzorů pociťuje finanční krizi a státní dotace na sport jsou nyní podporovány
z daní odváděných z loterií, kasin a podobných zařízení, které jsou pro nás nepřijatelné. Není tedy jasné, zda
najdeme finanční podporu pro další roky.
Děkujeme všem dobrovolníkům a odvážlivcům, kteří se snaží naplňovat naší vizi často na své náklady a bez
jakýchkoliv odměn. Díky patří i všem našim sponzorům i dárcům z uplynulých let, protože bez nich bychom
dnes nebyli tam, kde jsme.

VÝROČNÍ ZPRÁVA AMBASSADORS O. S. ZA ROK 2012
O NÁS - NAŠE POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE
POSLÁNÍ AMBASSADORS IN SPORT
Zvěstovat skrze fotbal dobrou zprávu o Ježíši Kristu všem národům.

VIZE AMBASSADORS IN SPORT
Fotbalová služba v každé zemi, která připravuje církev k angažovanosti
ve fotbalovém prostředí a vede k proměně jednotlivců a komunit skrze
moc evangelia.

NAŠE CÍLE V ČR
Náš cíl je skrze fotbal rozvíjet celou osobnost člověka, jak fyzickou, psychickou, tak i duchovní. Jako křesťanská
organizace tak chceme činit na základě křesťanských hodnot. Chceme učit děti a mládež fotbalu a pomáhat jim
být úspěšnými sportovci. Proto organizujeme pro širokou veřejnost:




Fotbalové kluby
Fotbalové tábory
Fotbalové turnaje

Na našich cílech spolupracujeme s ostatními pobočkami Ambassadors In Sport po celém světě. Pobočky jsou
např. v Anglii, Španělsku, Holandsku, Jihoafrické republice, USA, Nigérii, Keni, Mosambiku, Brazílii, Chile a
v dalších zemích.
Na našich aktivitách spolupracujeme jak se sportovními oddíly a fotbalovými svazy, tak s některými
křesťanskými církvemi v ČR. Jsme členy evangelikální aliance. Chceme, aby křesťanské církve přinášeli do sportu
uznávané hodnoty.

STRUČNÁ HISTORIE
Historie Ambassadors v ČR sahá do roku 1994, kdy poprvé přijeli první křesťanští fotbalisté do ČR za účelem
oslovit společnost v ČR skrze fotbal a ukázat lidem křesťanskou víru netradičním způsobem.
Občanské sdružení Ambassadors o. s. oficiálně vzniklo v roce 2004 v Písku pod názvem Ambassadors f. k. o. jako
pobočka mezinárodní křesťanské fotbalové organizace Ambassadors In Sport. V roce 2005 sdružení přesídlilo
do Prahy. Od té doby vznikla další centra činnosti v Českém Těšíně, Pardubicích, Klatovech či Trutnově.
Samotná organizace Ambassadors In Sport byla založena roku 1990 v Anglii, ve městě Bolton. Nyní působí ve
více než 15 zemí po celém světě.

NAŠE ČINNOST V ROCE 2012
FOTBALOVÉ KLUBY
Fotbalové kluby a týmy patří mezi naší každoroční činnost. Motto týmů je: Football, Faith, Future. Naše cíle,
které sledujeme, jsou: fotbalový trénink na co nejlepší možné úrovni, účast v místních fotbalových soutěžích a
dobrovolný křesťanský vzdělávací program, z kterého těží hráči nehledě na náboženské vyznání. V roce 2012
vznikl nový tým v Třanovicích. Některé týmy, které jsme organizovali v minulosti, jako například v Klatovech
nebo Českém Těšíně, se nám nepodařilo udržet z důvodů personálního zabezpečení. V roce 2012 se pravidelně
účastnilo našich týmů v ČR více jak 120 hráčů.

AFC PRAHA
Fotbalový klub v Praze vznikl jako první. Jedná se především o amatérské týmy účastnící se soutěží malé
kopané, především z důvodu omezených možností využití hřišť v Praze. V roce 2012 fungovaly tyto týmy:








Mužský tým od 15 let. V roce 2012 měl 21 členů. Účastní se soutěže PKFL v Praze. Vedoucím týmu je
Ondřej Mazaný, asistenty jsou David Voves, Marek Štěpán, Dušan Lampart a další.
Ženský tým od 15 let. V roce 2012 měl 25 členů. Účastní se soutěže Futsal FIFA. Vedoucím týmu je
Lukáš Beran. Asistenty týmu jsou Vojtěch Hrabal, Zuzka Hebká a Julie Drahorádová.
Žákovský tým 11-14 let. Tým začal v září 2012 a měl 6 členů. Tým je veden formou kroužku. Vedoucím
týmu je Jan Němeček. Asistentem je Tomáš Skrbek.
Dětské týmy 6-8 let a 9-10 let v Praze Vinohrady. V roce 2012 měli týmy celkem 26 členů. Tým je veden
formou kroužku. Vedoucím týmu je Ondřej Mazaný, asistenti jsou Martin Wagenknecht, Pavel Dostálík
a Michal Petrus.
Dětský tým 6-8 let v Praze Braník. V roce 2012 měl tým celkem 11 členů. Tým je veden formou
kroužku. Vedoucími týmu jsou Kryštof Rybáček a Jan Bruncko. Asistentem je Karel Rozhoň.
Dětský tým 9-12 let v Praze Braník. V roce 2012 měl tým celkem 12 členů. Vedoucími kroužku jsou
Kryštof Rybáček a Jan Bruncko. Asistentem je Karel Rozhoň.

AFC PARDUBICE
V Pardubicích funguje mládežnický tým pro hráče ve věku 16-25 let. Tým měl v roce 2012 více jak 15 členů. Tým
se účastí místní soutěže PAMAKO. Vedoucími týmu jsou Radomír Kalenský, Matouš Kalvach a Radek Kalenský.

AFC TŘANOVICE
Ke konci roku 2012 vzniká nový tým v Třanovicích u Třince. Vedoucím týmu je Jana Wewiorková, asistenti
Roman Glajcar, Luboš Tomíček a Marek Roman. Zatím proběhly jen ukázkové tréninky, kterých se účastnilo přes
10 dětí. Naplno se kroužek pro dětskou veřejnost otvírá na počátku února 2013 s očekávanou účastí vyšší než
deset dětí. Koordinátorem v týmu za naše sdružení je Karel Moškoř.

AFC ČESKÝ TĚŠÍN
Dětský fotbalový tým pro věkovou skupinu 6 – 10 let skončil svou činnost na konci školního roku a to v červnu
2012. Tým vedený formou kroužky měl 16 dětí, vedoucím byl Karel Moškoř. V minulých letech byly aktivity
kroužku finančně podporovány dotacemi z města Český Těšín, v roce 2012 již jen z dobrovolných darů.

FOTBALOVÉ KEMPY
FOTBALOVÝ KEMP AMBASSADORS V ČESKÉ TŘEBOVÉ
12. - 18. Srpna proběhl tradiční fotbalový kemp Ambassadors pro děti ve věku 7-14 let v České Třebové. Celkem
se kempu zúčastnilo 23 dětí. Vedoucím kempu byl Jan Němeček a jako další vedoucí se zapojili Pavel Plchot,
Lukáš Beran, Kryštof Rybáček, Sandra Němečková, Julie Drahorádova, Zuzana Hebká, Vojtěch Hrabal a Anna
Lachmanová.

FOTBALOVÝ KEMP S.C.E.A.V. VE SMILOVICÍCH
V létě jsme opět spolupracovali se Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a organizací M.I.S.E. na
organizaci fotbalového kempu ve Smilovicích u Třince pro mládež ve věku 15 – 26 let. Kempu se zúčastnilo 16
mladých lidí.

FOTBALOVÉ TURNAJE
V roce 2012 jsme zorganizovali několik menších turnajů mezi našimi týmy a našimi partnery, ale také několik
větších turnajů, nechyběly také turnaje s větší účastí i s pozváním zahraničních celků.

KRAKONOŠOVA KOPAČKA
Ve spolupráci s Církví bratrskou v Trutnově jsme 30. června uspořádali v Trutnově pro širokou veřejnost turnaj
s názvem Krakonošova kopačka. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů a přes 50 hráčů.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V PRAZE
V Praze jsme 1. - 2. září uspořádali mezinárodní turnaj pro křesťanské týmy. Kromě týmů z ČR přijeli i týmy ze
Slovenska, Srbska a jeden mezinárodní tým Ambassadors. Hráči byli z různých národností – Holanďané, Finové,
Slováci, Švýcaři, Američané, Srbové, Vietnamci. Celkem se akce zúčastnilo 10 týmů a více jak 100 lidí.

OSTATNÍ ČINNOST
Kromě zmíněných akcí jsme uspořádali několik menších turnajů a akcí jako například semináře pro ČCE na
evangelizačních Kurzech v Bělči nad Orlicí v červenci, nebo jsme například spoluorganizovali akci Cycle for Hope
s Irskou pobočkou v červnu. Také jsme se účastnili akce Multisport Action – křižovatka víry a sportu Atletů
v Akci v Poděbradech v březnu.

FINANČNÍ ZPRÁVA, ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
PŘÍJMY
Klubové členské příspěvky

133 300,- Kč

Účastnické poplatky z akcí

100 150,- Kč

Přijaté příspěvky na program stáže

111 700,- Kč

Přijaté dotace – Hl. m. Praha
Přijaté dary na činnost
Členské příspěvky
Granty a pomoc z ostatních kanceláří AIS
Ostatní tržby za vlastní výkon a zboží
Ostatní příjmy
Celkem

41 000,- Kč
191 939,- Kč
7 300,- Kč
659 762,- Kč
33 278,- Kč
275,- Kč
1 278 704,- Kč

VÝDAJE
Spotřebované nákupy – kancelářské potřeby, knihy a další

118 779,- Kč

Ubytování

49 600,- Kč

Stravování

42 700,- Kč

Nájemné hřiště

106 216,- Kč

Nájemné kanceláře

48 175,- Kč

Doprava, letenky a cestovné

59 057,- Kč

Občerstvení

22 746,- Kč

Poplatky za startovné v soutěžích

18 110,- Kč

Internet, webhosting, telefony a komunikace

58 922,- Kč

Placené služby – organizace sportovní činnosti

552 951,- Kč

Osobní náklady

42 500,- Kč

Ostatní náklady

43 743,- Kč

Celkem

HOSPODÁŘSKÝ ZISK
Hospodářský zisk za rok 2012 je 78 534,- Kč.

1 200 170,- Kč

ROZVAHA
AKTIVA
Pokladna
Pokladna EUR
Pokladna Český Těšín
Bankovní účet KB – běžný účet na provoz

19 919,- Kč
1 075,- Kč
0,- Kč
131 278,- Kč

Bankovní účet KB – běžný účet na projekty

55 410,- Kč

Bankovní účet KB – spořící účet

32 183,- Kč

Celkem

239 865,- Kč

PASIVA
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

6 375,- Kč

Zálohová daň

1 125,- Kč

Vlastní jmění

64 333,- Kč

Výsledek hospodaření

89 498,- Kč

Celkem

161 331,- Kč

ORGÁNY ORGANIZACE
ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členové řídícího výboru sdružení v roce 2012 byli:





Ing. Dušan Bruncko, zástupce předsedy
Pavel Plchot
Ing. Ondřej Mazaný, předseda
Raymond Tucker

REVIZOR
Revizorem hospodaření sdružení za rok 2012 byl Karel Moškoř.

PŘEDSEDA A ZÁSTUPCE PŘEDSEDY SDRUŽENÍ
Předsedou sdružení v roce 2012 byl Ing. Ondřej Mazaný a jeho zástupcem byl Ing. Dušan Bruncko

ÚČETNÍ ORGANIZACE
Účetní organizace byla v roce 2012 Iva Němečková.

ČLENOVÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AMBASSADORS O. S.
V roce 2012 bylo v Ambassadors o. s. 16 plnoprávných členů a 32 přidružených členů. Celkem tedy 48 členů.
Celkem se v roce 2012 zúčastnilo aktivit Ambassadors o. s. více jak 400 lidí.

VEDOUCÍ AMBASSADORS O. S.
Vedoucími v Ambassadors pro různé aktivity je několik, ale soustavně v ČR reprezentují organizaci především
tito vedoucí:
Ondřej Mazaný, předseda organizace
Jan Němeček, vedoucí kempů
Aneta Podzimková, organizátor školení TREC pro střední a východní Evropu
Karel Moškoř, zástupce pro region Morava

PARTNEŘI AMBASSADORS O. S.
Mezi hlavními partnery jmenujme: sbory Církve Bratrské v Praze 1, Praze 2, v Pardubicích a Trutnově, Bratrská
Jednota Baptistů v Praze 2, Českobratrská církev evangelická v Braníku, Slezská církev evangelická
augsburského vyznání v Třanovicích, Evangelikální aliance, organizace M.I.S.E., Dorostová Unie, projekt Praha
Sportovní.

ZÁMĚRY ORGANIZACE NA PŘÍŠTÍ ROK
V roce 2013 se chceme soustředit pouze na 3 modely naší práce – fotbalové kluby nebo týmy, turnaje a kempy.
Naší snahou bude vyškolit naše dobrovolníky tak, aby byli co nejlepšími trenéry, byli schopní vést sami
fotbalové programy a hlavně aby rozuměli Bibli a uměli ji srozumitelně vykládat. V roce 2013 chceme proto
uspořádat několik školení včetně programu TREC – Training, Resourcing and Equipping Coaches & Churches.
Další prioritou bude zajistit financování organizace na další roky a připravit se na lepší mezinárodní spolupráci.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim příznivcům, hráčům ale především také našim dobrovolníkům a vedoucím. Bez nich
bychom nemohli fungovat. Zvláštní poděkování patří také sponzorům i jednotlivým dárcům, kteří podporují
naše vedoucí. Díky patří i našim partnerům.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
AMBASSADORS O. S.
Občanské sdružení registrováno u MV ČR dne 2. 12. 2004, pod čj.: VS/1-1/59 227/04-R

Sídlo organizace: Ambassadors o. s., Soukenická 1193/15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Statutární zástupci: Ing. Ondřej Mazaný, předseda, Ing. Dušan Bruncko, místopředseda
Telefon: +420 212 240 259, +420 774 400 721
Email: info@ambassadors.cz
IČO: 26983257
Bankovní spojení: 35-5463790267 / 0100 (Komerční banka)
www.ambassadors.cz
www.facebook.com/ambassadors.czech

