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POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A MOTTO

Posláním Ambassadors Football je zvěstovat dobrou
zprávu o Ježíši Kristu skrze fotbal všem lidem.

Naší vizí je proměna jednotlivců a komunit skrze
samostatnou fotbalovou službu.

Našimi hodnotami jsou fotbal, církev, tým a služba.

Naše motto je F O O T B A L L • F A I T H • F U T U R E .
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ÚVOD
V roce 2013 jsme se v Ambassadors zaměřili na vzdělávání našich
mladých vedoucích v programu stáže. Cílem stáže je, aby naši
dobrovolníci získali zkušenosti ve třech oblastech, které ovlivňují
kvalitu naší práce. První z nich je samozřejmě fotbal. Být dobrým
hráčem ještě automaticky neznamená být i dobrým trenérem.
Proto jsme pro naše vedoucí uspořádali trenérské školení,
ale

také

FAČR.
Naši
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jim
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Leadershipu. Třetí oblastí je pak znalost Bible, její porozumění
a schopnost ji vykládat. Proto jsme našim stážistům umožnili studovat
předměty na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Všechny
tyto složky jsou důležité a základem pro to, aby naše práce byla úspěšná.
V roce 2013 byli v programu stáže tři vedoucí - Matouš Kalvach, David
Průša a Marek Štěpán.
Tradičně proběhl Ambassadors tábor pro děti a poprvé jsme
uspořádali i příměstský dětský fotbalový kemp v Praze. Celoročně
probíhali fotbalové kroužky a týmy v Praze, Třanovicích a Pardubících.
Největší odměnou pro nás je vděčnost rodičů a hráčů, kteří si možnosti
hrát fotbal v přátelském a povzbuzujícím prostředí váží.
Ondřej Mazaný, předseda sdružení
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AFC PRAHA VINOHRADY DĚTI
MÍSTO

TJ SOKOL VINOHRADY, PRAHA

TERMÍN

probíhá celoročně

POČET ÚČASTNÍKŮ

18

VIZE: FOTBALOVÝ TÝM POSTAVENÝ NA BIBLICKÝCH
HODNOTÁCH.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

MARTIN
HlavníWAGENKNECHT
vedoucí

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

PAVEL DOSTÁLÍK, MICHAL PETRUS,
Pomocný vedoucí
ONDŘEJ MAZANÝ

Termín
DětskýMísto
fotbalový tým Ambassadors v Praze
pro děti ve věku 6 až 10 let.
Dětský tým Ambassadors na Vinohradech trénoval jednou týdně a to v pátek od 16-18 hodin.
Tým byl rozdělen na mladší a starší skupinu. Mladší trénovali o hodinu dříve před staršími.
Tým se neúčastnil žádné fotbalové soutěže, pouze sehrával přátelské zápasy, povětšinou s
týmem AFC Praha Braník. Tréninky byly pro každou skupinu vymezeny na hodinu, v polovině
tréninku bylo zamyšlení nad příběhem z Bible, příběh z křesťanského prostředí nebo zkušenost
někoho z trenérů. Projekt v tomto roce změnil hlavního trenéra, na místo Ondřeje Mazaného
nastoupil Martin Wagenknecht.
Pro všechny trenéry bylo velkým povzbuzením, když jsme si
uvědomili, jak nám děti začínají důvěřovat. V posledních měsících,
v podstatě na každém tréninku, k nám přišlo nějaké dítě. Většinou
se svěřilo s tím, že potřebuje vyřešit nějaký problém. Děti nám
také rády sdělovaly jejich úspěchy ve škole. Dělá nám obrovskou
radost, že nejsme pro děti jen trenéry, ale že v nás vidí i kamaráda
a člověka, který jim může pomoct.
Martin Wagenknecht, trenér
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HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 52.400,- KČ
VÝDAJE: 29.719,- KČ
VÝSLEDEK: 22.681,- KČ

AFC PRAHA BRANÍK DĚTI
MÍSTO

TJ SOKOL BRANÍK, PRAHA

TERMÍN

POČET ÚČASTNÍKŮ

32

probíhá celoročně

VIZE: SDÍLET KŘESŤANSKOU NADĚJI A VYTVÁŘET PŘÁTELSKÉ
PROSTŘEDÍ A DOBRÉ VZTAHY.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

ONDŘEJ
MAZANÝ
JÁN BRUNCKO
KRYŠTOF RYBÁČEK

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

LUKÁŠ ROZHOŇ
BERAN, VOJTĚCH HRABAL
KAREL

Dětaký fotbalový tým Ambassadors v Praze pro hráče ve věku 6–8 a 9–12 let.
Týmy se scházely jednou týdně k hodinovému tréninku. Hráči se učili základním fotbalovým
dovednostem, hráli zábavné hry a v neposlední řadě samotný fotbal. Trénink jsme zakončovali
biblickým zamyšlením připraveným trenéry. Několikrát do roka se děti utkaly v přátelském
klání s AFC Praha Vinohrady a jednou také s klubem z pražských Hájů.

Když jsme před několika lety branický tým zakládali, na prvním
tréninku jsme mohli hráče spočítat na prstech jedné ruky. Na
začátku druhého roku jsme již museli pro počet hráčů a široké
věkové rozpětí tým rozdělit na mladší a starší. Sami hráči s rodiči
přiváděli své přátele, a tak jsme rostli více, než jsme si dokázali na
začátku představit. Většina, pokud ne všichni, také zůstávala na
konci, aby si poslechla zamyšlení či příběh z úst trenérů.
Kryštof Rybáček, trenér

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 16.700,- KČ
VÝDAJE: 15.224,- KČ
VÝSLEDEK: 1.476,- KČ
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AFC TŘANOVICE DĚTI
MÍSTO

TŘANOVICE

TERMÍN

probíhá celoročně

POČET ÚČASTNÍKŮ

20

VIZE: TÝM, VE KTERÉM DĚTI POZNÁVAJÍ KŘESŤANSTVÍ A JEHO
HODNOTY.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

JANA WEWIORKOVÁ

Hlavní vedoucí

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

RADEK WEWIORKA, MAREK ROMAN, LUBOŠ
Pomocný vedoucí
TOMICZEK, ROMAN GLAJCAR, KAREL MOŠKOŘ

Pod hlavičkou
spolupráci s Ambassadors Football
Místo sboru SCEAV Třanovice vznikl ve
Termín
Czech Republic fotbalový kroužek pro děti ve věku 5 - 10 let.
Kroužek probíhal v tělocvičně ZŠ nebo venku na hřišti. Součástí každého tréninku bylo kromě
fotbalové části také slovíčko pro děti s křesťanskou tématikou. V roce 2013 jsme probírali
vlastnosti týmu a týmové práce, měli jsme slovíčko o nejlepším trenérovi pro náš život, o tom,
jak by se měli chovat spoluhráči k sobě navzájem, o tom, kdo je naší nejlepší obranou apod.
Na začátku roku bylo přihlášeno a aktivně chodilo na trénink 16 dětí. Od září se pak počet
zvýšil na 20 dětí. V květnu připravilo sdružení Ambassadors pro nás, trenéry, školení TREC 1.
Naučili jsme se některé potřebné věci pro práci s dětmi, jak vést tréninky či jak děti motivovat.
Na závěr kroužku jsme měli akci i s rodiči dětí. Program
připravil Ondřej Mazaný, který nás občas přijede podpořit.
Děti dostaly diplomy za jejich práci v kroužku, zahráli si
fotbal se svými rodiči a vyhodnotili jsme malé fotbalisty
s nejlepší docházkou. Rodiče tak mohli více poznat,
jak kroužek funguje, seznámit se s trenéry. Nám tato společná
akce pomohla budovat vztah s těmi, kdo přivádí děti na tréninky.
Jana Wewiorková, vedoucí týmu
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HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 0,- KČ
VÝDAJE: 0,- KČ
VÝSLEDEK: 0,- KČ

AFC PRAHA ŽÁCI
MÍSTO

SOU U KRBU, PRAHA

TERMÍN

POČET ÚČASTNÍKŮ

10

probíhá celoročně

VIZE: PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY HRÁČŮ.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

JAN NĚMEČEK

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

TOMÁŠ SKRBEK

Žákovský fotbalový tým Ambassadors v Praze pro hráče ve věku 11-14 let.
Tento tým je vcelku nový (od podzimu 2012), a proto v roce 2013 procházel „porodními
bolestmi“, kterými byly zejména nedostatečné finanční zajištění, nejistota v zázemí (hřiště)
a nedostatek hráčů s pravidelnou docházkou. Jsme vděčni, že se celá situace během roku stále
zlepšovala a tým se podařilo stabilizovat ve všech výše zmíněných ohledech. V první polovině
roku jsme probírali vybrané křesťanské příběhy, abychom hráčům přiblížili Bibli. V druhé
polovině roku jsme mluvili především o konkrétních životních situacích a biblickém pohledu
na ně.
Po letních prázdninách jsme zjistili, že většina hráčů v týmu
z různých důvodů skončí. Povzbuzením pro nás bylo, že brzy přišli
noví hráči a tým mohl pokračovat. Až později jsme si uvědomili,
že je to úžasná příležitost zvěstovat evangelium i další skupině
hráčů. Díky výměně hráčů se mohl počet těch, kteří slyšeli
evangelium, zvýšit.
Jan Němeček, trenér

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 7.900,- KČ
VÝDAJE: 16.484,- KČ
VÝSLEDEK: - 8.584,- KČ
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AFC PRAHA MUŽI
MÍSTO

TERMÍN
probíhá celoročně

SOU U KRBU, PRAHA

POČET ÚČASTNÍKŮ

22

VIZE: PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY HRÁČŮ.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

MAREK ŠTĚPÁN

Hlavní vedoucí

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

DAVID PRŮŠA, JAN NĚMEČEK

Pomocný vedoucí

MužskýMísto
fotbalový tým Ambassadors v Praze proTermín
hráče ve věku od 15 let účastnící se
soutěže malé kopané PKFL.
Mužský tým Ambassadors v Praze se setkával 1x týdně k tréninku a k biblickému zamyšlení.
Tým se účastnil amatérské ligy malého fotbalu PKFL a každý víkend odehrál jeden zápas. Na
přelomu jara a léta došlo v týmu ke změně na pozici hlavního vedoucího, tým po Ondřeji
Mazaném převzal Marek Štěpán a jeho asistentem se stal David Průša. S vedením také pomáhal
Jan Němeček. Během zimní přestávky se tým setkával v hale, kde hrál fotbal. V jarní části
na tréninky nechodilo moc hráčů, ale na podzim se jejich počet zvýšil, takže bylo možné
adekvátně trénovat.
Na podzim jsme přijali pozvání od týmu AFC Pardubice Muži
a udělali jsme společnou akci. V Pardubicích jsme v podvečer
sehráli přátelské utkání a pak jsme měli společný program
ve sboru Církve bratrské v Pardubicích. Druhý den jsme se
zúčastnili dopolední bohoslužby. Tato akce byla velmi vydařená
z mnoho směrů: seznámili jsme se jako týmy, společně jsme
prožívali naší víru, hráli jsme fotbal a poznali jsme místní prostředí.
Marek Štěpán, trenér
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HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 19.900,- KČ
VÝDAJE: 22.765,- KČ
VÝSLEDEK: - 2.865,- KČ

AFC PARDUBICE MUŽI
MÍSTO

AREÁL HŮRKA, PARDUBICE

TERMÍN

POČET ÚČASTNÍKŮ

13

probíhá celoročně

VIZE: VYTVOŘIT MOST MEZI MÍSTNÍ CÍRKVÍ (CB ARCHA) A
MLADÝMI FOTBALISTY.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

MATOUŠ KALVACH

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

RADOMÍR KALENSKÝ

Mužský fotbalový tým v Pardubicích pro hráče ve věku 15 – 25 let, účastnící se soutěže
malé kopané PAMAKO.
Dařilo se nám pravidelně pracovat se stálým týmem mužů kolem 20ti let a vytvářet jim prostředí,
kde se cítili dobře a mohli přemýšlet i nad duchovní rovinou jejich životů.

V listopadu 2013 jsme ve spolupráci s místní mládeží CB uspořádali
víkendové přátelské utkání s AFC Praha Muži. Akce měla veliký
úspěch a zúčastnilo se jí přes 60 mladých lidí. Mohli jsme hráče
týmů pozvat do prostředí křesťanů a společně se sdílet.
Matouš Kalvach, vedoucí týmu

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 20.000,- KČ
VÝDAJE: 20.000,- KČ
VÝSLEDEK: 0,- KČ
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AFC PRAHA ŽENY
MÍSTO

TERMÍN
probíhá celoročně

SOU U KRBU, PRAHA

POČET ÚČASTNÍKŮ

29

VIZE: PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY HRÁČEK.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

ONDŘEJ MAZANÝ

Hlavní vedoucí

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

LUKÁŠ BERAN, VOJTĚCH HRABAL, ZUZANA HEBKÁ

Pomocný vedoucí

Ženský Místo
futsalový tým Ambassadors v Praze pro Termín
hráčky ve věku od 15 let, účastnící se
futsalové soutěže organizované Pražským svazem malého fotbalu.
Ženský tým Ambassadors v Praze se účastnil futsalové soutěže organizované PSMF. Tým
se scházel jednou týdně k tréninkům a biblickým zamyšlením. Během roku došlo ke změně
hlavního trenéra, Lukáš Beran zůstal u týmu jako asistent, vedoucím se stal Ondřej Mazaný.
Přišlo také několik nových hráček z rozpadajícího se týmu Šnek.

Během Vánoc se tým sešel společně s vedoucími v klubovně Církve
bratrské na Praze 1 ke společné rozlučce se sezónou. Mluvili jsme
o významu Vánoc, křesťanské víře a rozdali si navzájem dárky.
Dokonce přišly i hráčky, které nemohly v sezóně hrát s týmem.
Já jsem si během toho večera uvědomil, jak moc tým pro hráčky
znamená bez ohledu na to, zda jsou věřící nebo nikoliv.
Ondřej Mazaný, vedoucí týmu
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HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 28.350,- KČ
VÝDAJE: 28.222,- KČ
VÝSLEDEK: 128,- KČ

KEMP AMBASSADORS 2013
MÍSTO

PLASY U PLZNĚ

TERMÍN
20. – 27. 7. 2013

POČET ÚČASTNÍKŮ

29

VIZE: PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ÚČASTNÍKŮ.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

JAN NĚMEČEK

OSTATNÍ VEDOUCÍ:
Sandra Němečková, Pavel Plchot, Martin Molnár, David Průša,
Tomáš Skrbek, Marek Štěpán, David Voves, Kryštof Rybáček

Fotbalový kemp s křesťanským programem pro děti ve věku 7-14 let.
Kemp proběhl na novém místě v Plasech u Plzně, účastnilo se jej 29 dětí. Týden byl plný
fotbalových tréninků, zápasů, her a soutěží. Zároveň jsme ale také využili mnoha různých
způsobů ke zvěstování evangelia a křesťanských hodnot. K tomu sloužily společné večerní
programy s následnými diskusními skupinkami, odpolední programy mladších vedoucích
o lidských vlastnostech, fotbalové scénky a sdílení ve volném čase. Atmosféra kempu byla
skvělá.
Mezi kladné momenty patří zapojení mladších vedoucích, kteří se
projevili jako velmi schopní a obdarovaní. Povzbuzením byl celý
tým vedoucích a jeho obrovský potenciál a kteří se také zasloužili
o pozitivní atmosféru. Z vážnějších rozhovorů s několika účastníky
bylo vidět, jak oni již v nízkém věku přemýšlí o svém životě
a o důležitých věcech v něm.
Jan Němeček, vedoucí kempu

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 105.277,- KČ
VÝDAJE: 105.277,- KČ
VÝSLEDEK: 0,- KČ
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FOTBALOVÝ KEMP SMILOVICE
MÍSTO

SMILOVICE U TŘINCE

TERMÍN
29. 7. - 3. 8. 2013

POČET ÚČASTNÍKŮ

24

VIZE: POZNÁNÍ KŘESŤANSTVÍ, JEHO HODNOT A PROMĚNY
ŽIVOTŮ ÚČASTNÍKŮ.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

RADEK WEWIORKA

Hlavní vedoucí

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

LUBOŠ TOMICZEK, ROMAN GLAJCAR,
Pomocný vedoucí
ONDŘEJ MAZANÝ

Mládežnický
ve věku 15-23 let uspořádaný orgaMístofotbalový kemp pro hráče a hráčkyTermín
nizací M.I.S.E. při Slezské církvi evangelické ve spolupráci s Ambassadors Football.
Kempu se zúčastnilo 24 lidí ve věku 15 let a výše, z toho 7 nevěřících, 1 hlavní trenér Ondřej
Mazaný a 3 organizátoři. Každý den probíhaly dopoledne tréninky a odpoledne turnaje
a přátelské zápasy. Po odpoledním volnu bylo setkání skupinek (starší kluci, mladší kluci,
holky), které navazovaly na ranní zamyšlení. Večery měly delší program s biblickým slovem,
svědectvími, sdílením, soutěžemi. Nechyběl ani táborák, film s výzvou, aj.

Na konci kempu, po výzvě, se kluci v mladší skupince (všichni
nevěřící) modlili s Ondřejem Mazaným za boj o jejich nový
život. Z kempu nechtěli odjíždět. Stále se ptali, jestli kemp bude
i v příštím roce, že určitě přijedou! Bylo to pro nás organizátory
velké povzbuzení, že tyto kempy mají svůj význam a mladé lidí to
přivádí k zamýšlení nad tím, co mohli od věřících přátel slyšet.
Radek Wewiorka, vedoucí kempu
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HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 0,- KČ
VÝDAJE: 0,- KČ
VÝSLEDEK: 0,- KČ

PŘÍMĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KEMP
MÍSTO

TJ SOKOL VINOHRADY, PRAHA

TERMÍN
12. - 16. 8. 2013

POČET ÚČASTNÍKŮ

22

VIZE: SPOLEČNĚ SE BAVIT FOTBALEM A POZNAT BIBLICKÉ
PŘIBĚHY.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

ONDŘEJ MAZANÝ

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

MARTIN WAGENKNECHT, PAVEL DOSTÁLÍK, ANETA
PODZIMKOVÁ, MONIKA MÁCOVÁ A DALŠÍ

Příměstský fotbalový kemp v Praze pro děti ve věku 6 - 10 let pořádaný ve spolupráci s
Církví bratrskou na Praze 2.
Fotbalový kemp probíhal každý den od 8-16 hodin. Děti měly zajištěné stravování v jídelně
na Náměstí Míru, tréninky probíhaly v areálu TJ Sokol Královské Vinohrady. Na kempu byly
i děti, které neuměly česky, ale vůbec to nevadilo, protože s kempem pomáhali trenéři, kteří
přijeli z Irska. Tým tak měl mezinárodní rozměr a všechny děti si jej užily. Během kempu jsme
měli program, kde jsme probírali biblický příběh Daniele a inspirovali jsme se jeho odvahou.
Na kemp také přispěl sbor Církve bratrské na Praze 2, díky kterému jsme mohli poskytnout
i stipendium dětem, které by si nemohly kemp finančně dovolit.
Jeden den kempu jsme otevřeli pro děti z okolí, které byli
poblíž hřiště, ale na kemp se nepřihlásily. Bylo vidět, že mají
velikou radost, že se mohou také zúčastnit. Byl jsem moc rád,
že se tento kemp podařilo uspořádat a především jsem vděčný
za podporu místního sboru, který nám na kemp přispěl i finančně.
Ondřej Mazaný, vedoucí kempu

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 35.038,- KČ
VÝDAJE: 31.813,- KČ
VÝSLEDEK: 3.225,- KČ
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TURNAJ KRAKONOŠOVA KOPAČKA
MÍSTO

TRUTNOV

TERMÍN
22. 6. 2013

POČET ÚČASTNÍKŮ

60

VIZE: OTEVŘÍT DVEŘE PRO VEŘEJNOST DO MÍSTNÍHO SBORU
CÍRKVE BRATRSKÉ V TRUTNOVĚ.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

JAKUB PTÁČEK

Hlavní vedoucí

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

ONDŘEJ MAZANÝ, JAN NĚMEČEK,
Pomocný vedoucí
VOJTĚCH HRABAL

Krakonošova
Místokopačka je venkovní turnaj v malé kopané.
TermínHrají družstva 5 + 1 s maximálně 6 náhradníky.
Zápolících týmů bylo nakonec osm a systém turnaje umožňoval, že každý hrál s každým. Aby
to bylo časově proveditelné, využívala se dvě připravená hřiště. První čtyři týmy, které získaly
nejvíce bodů ze vzájemných zápasů, si to pak rozdaly v play-off o první místo. K překvapení všech
byl u zahájení turnaje a následném ukončení i předání cen vítězům přítomen pan Krakonoš.
Vítěz získal nejen Krakonošovu kopačku, ale i medaile a svačinový balík na cestu. Vítězství
v turnaji neobhájil tým Ambassadors Praha. Na penalty podlehl ve finále týmu FC Teenagers
z Liberce. Třetí místo vybojoval MISFITS Kolín.
Během turnaje jsem měl proslov k hráčům ohledně naší role
jako mužů v rodině, ale i ve společnosti, a že já sám beru sílu
k tomu, abych byl lepším otcem, z víry v Ježíše Krista. Nečekal jsem,
že někoho svým proslovem nadchnu, ale po zápase za mnou přišli
dva z hráčů, kteří mi řekli, že se jim moje sdělení líbilo. Jsem
moc rád, když vidím, že věci, které vyznáváme, mohou druhé lidi
oslovit.
Ondřej Mazaný, organizátor turnaje
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HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 8.000,- KČ
VÝDAJE: 8.000,- KČ
VÝSLEDEK: 0,- KČ

PROJEKT STÁŽE A VZDĚLÁVÁNÍ
MÍSTO

PRAHA

TERMÍN
probíhá celoročně

POČET ÚČASTNÍKŮ

4 (24)

VIZE: VEDOUCÍ A TRENÉŘI, KTEŘÍ JSOU RESPEKTOVÁNI JAKO
TRENÉŘI, VEDOUCÍ I EVANGELISTÉ.
HLAVNÍ VEDOUCÍ:

ONDŘEJ MAZANÝ

OSTATNÍ VEDOUCÍ:

JAN NĚMEČEK, PAVEL PLCHOT

Projekt vzdělávání vedoucích a trenérů zapojených dobrovolně v projektech Ambassadors. Projekt zahrnuje různá školení, semináře a také program stáže.
Cílem projektu je vzdělávat naše vedoucí ve třech oblastech: Fotbal, Bible, Leadership. Chceme
vzdělávat nejenom lidi, kteří jsou dlouhodobě zapojeni, ale i naše asistenty a pomocníky. Proto
jsme navštívili s našimi vedoucími různé konference, absolvovali různé semináře. Součástí
vzdělávání je poskytnutí zahraniční zkušenosti vedoucím, aby se mohli inspirovat a poznat jiné
vedoucí, kteří se angažují v tzv. sportovní službě. Součástí programu vzdělávání je i program
stáže, do kterého nastoupili Matouš Kalvach, Marek Štěpán a David Průša. V roce 2013 byl toto
nejdůležitější projekt, kterému jsme se věnovali. Projekt bude pokračovat v dalším roce.
Pobočka Ambassadors v České republice je závislá na lidech, kteří
dobrovolně vedou týmy, tábory a turnaje, které pořádáme. Věnují
tomu svůj volný čas i peníze. Proto jsem chtěl, abychom začali
s programem, kde budou moci naši vedoucí i přijímat. Jsem moc
rád, že se nám podařilo spustit program stáže, protože vidím, jak
se Matouš, Marek a David mění a roste i jejich “duchovní člověk”.
Jsem vděčný církvi Church of the Saviour za poskytnutý grant
na projekt. 		
Ondřej Mazaný, vedoucí projektu

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU
PŘÍJMY: 610.084,- KČ
VÝDAJE: 149.282,- KČ
VÝSLEDEK: 460.802,- KČ
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PODĚKOVÁNÍ
Rád bych za Ambassadors Football poděkoval všem lidem
zapojených v našich týmech, táborech nebo turnajích. Díky patří
především všem vedoucím, kteří naplňují naše poslání a uskutečňují naší vizi.
Díky patří i všem našim účastníkům, hráčům, dětem i jejich
rodičům, protože díky nim panuje úžasná atmosféra a právě
oni jsou motivací pro trenéry a vedoucí, kteří dělají svojí práci
bez nároku na odměnu.
Chceme poděkovat i našim partnerům, díky kterým je vliv naší
práce větší a jsme tak schopni toho udělat více.
Největší díky pak patří našim sponzorům a dárcům, protože
bez nich by bylo nemožné se věnovat práci v takovém rozsahu.
Pracovníci Ambassadors jsou závislí na finanční podpoře od druhých lidí, tím je zajištěno, že se nevěnují lidem pro peníze a také je
tím potvrzeno jejich poslání sloužit druhým skrze fotbal.
Ondřej Mazaný, předseda sdružení
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FINANCE A MOŽNOST PODPORY
Jak podpořit naši činnost
Ambassadors o.s. je křesťanská fotbalová organizace, která má za cíl
rozvíjet fotbalovou křesťanskou službu pro všechny lidi. K tomu je
potřeba mnoho zdrojů, ať už lidských či finančních. Nechceme být
sponzorováni z peněz s nejasným původem. Nabízíme ostatním, aby
se podíleli na naší službě prostřednictvím finančních darů. Číslo
bankovního účtu je: 35-5463790267 / 0100 (Komerční Banka).

Možné cíle podpory

Jméno vedoucího		
Variabilní symbol
Kontaktní email
Ambassadors		100				info@ambassadors.cz
Ondřej Mazaný		101				mazany.o@ambassadors.cz
Jan Němeček		102				jnemecek@ambassadors.cz
Karel Moškoř		103				k.moskor@ambassadors.cz
Aneta Podzimková 105				a.podzimkova@ambassadors.cz
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
Zpráva o hospodaření Ambassadors o.s. za rok 2013
Příjmy
Finanční dary z ČR
Finanční dary ze zahraničí
Hráčské, účastnické a členské příspěvky
Příjmy z reklamy
Ostatní příjmy
Celkové příjmy

269 497,00 Kč
1 542 043,00 Kč
259 890,00 Kč
20 000,00 Kč
1 193,00 Kč
2 092 623,00 Kč

Výdaje
Spotřeba materiálu
Ubytování na akcích
Cestovní náklady
Náklady na stravování a občerstvení
Internet, web, komunikance
Pronájmy hřišť a tělocvičen
Náklady na nájem a energie kanceláře
Náklady na zaměstance a jejich odvody
Výdaje za objednané služby
Ostatní náklady
Celkové výdaje

108 398,00 Kč
103 700,00 Kč
87 309,00 Kč
44 641,00 Kč
12 976,00 Kč
121 709,00 Kč
47 396,00 Kč
556 883,00 Kč
246 668,00 Kč
133 120,00 Kč
1 462 800,00 Kč

Výsledek hospodaření
(zaokrouhleno na celé koruny)
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629 823,00 Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
Finance
V roce 2013 jsme skončili se ziskem 629.823,- Kč. Tento zisk je vysoký proto,
že jeho součástí jsou tzv. vázané peníze, které jsou určené na projekt stáže
a vzdělávání dobrovolných vedoucích a nelze je využít na pokrytí jiných
nákladů. Prostředky poskytl sbor Church of the Saviour prostřednictvím
grantu ve výši 610.084,- Kč. Z toho plyne, že zisk, který lze rozdělit na
ostatní činnost je pouze cca 43.100,- Kč. Předpoklad do dalšího roku je
pokračovat v projektu stáže a peníze z grantu vyčerpat na stanovený účel
vzdělávání vedoucích.
Některé z projektů, na kterých spolupracujeme, jsou vedeny v účetnictví
spolupracujících organizací a proto jsou příjmy a výdaje vykázány za
Ambassadors jako nulové.
Revizi účetnictví a hospodaření sdružení provedl Karel Moškoř.
Účetní uzávěrku za sdružení sestavila a účetnictví vede Iva Němečková.
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ORGÁNY SDRUŽENÍ

Řídící výbor

Ondřej Mazaný
předseda

Revizor

Karel Moškoř
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Dušan Bruncko
místopředseda

Pavel Plchot

Martin Biolek

PARTNEŘI

Dorostová Unie

M.I.S.E.

Církev Bratrská

S.C.E.A.V.

Evangelikální aliance
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Ambassadors Football Czech Republic
Ambassadors o.s.
Soukenická 1193/15
110 00 Praha 1
Česká republika
IČO: 26983257
www.ambassadors.cz
info@ambassadors.cz

