VÝROČNÍ ZPRÁVA
2014
Ambassadors Football Czech Republic, z.s.

úvod
V roce 2014 jsme oslavili výročí 20ti let působení naší organizace
v České Republice. Před dvaceti lety přišli do Čech první křesťanští
sportovní misionáři s cílem, aby v Česku existovala křesťanská
sportovní služba. Od té doby organizujeme různé fotbalové aktivity.
Věnujeme se dětem, mladým lidem i dospělým sportovcům a snažíme
se přinést křesťanské hodnoty mezi lidi. Naší vizí jsou proměněné
životy lidí skrze naší službu.
V roce 2014 jsme uspořádali dva fotbalové kempy pro děti, vedli
6 fotbalových týmů různých věkových kategorií, včetně ženského
futsalového týmu, a zorganizovali jsme dva fotbalové turnaje - z nichž
jeden byl s mezinárodní účastí hráčů z 8 různých zemí. O tom všem
najdete informace v této výroční zprávě.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na naší práci podíleli, nebo
se účastnili našich akcí. Přeji nám všem, aby fotbal byl pro nás radostí,
o kterou se můžeme podělit s ostatními lidmi i s naším nebeským
Otcem.
Ondřej Mazaný, ředitel organizace
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AFC PRAHA VINOHRADY DĚTI
Hodinové páteční tréninky pro děti ve věku 6-8 a 8-10 let.
Místo:
Sokol Vinohrady,
SPŠE Ječná

Počet účastní33

Termín:
celoročně,
Pá 16:00 - 17:00 (ml)
Pá 17:00 - 18:00 (st)

Projekt funguje na základě pátečních tréninků rozdělených dle věku
na mladší a starší skupinu. Tréninky jsou hodinové s desetiminutovým
duchovním programem. Kromě cvičení techniky, fotbálku, hrajeme
s dětmi také zábavné hry. Zhruba dvakrát do roka pořádáme přátelské
zápasy s týmem AFC Praha Braník Děti.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Martin Wagenknecht
POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Pavel Dostálík, Michal
Petrus, Ondřej Mazaný

Nejlepším momentem kroužku v roce 2014 byl rozhovor s jednou
nevěřící maminkou chlapečka, který chodí pravidelně na naše
tréninky. Byla nadšená z toho, jaký má Ambassadors přístup k dětem,
jak se jim věnujeme, jak s nimi jednáme, že se s tím ještě nikdy
nesetkala. Řekla mi, že jsme jí úplně změnili pohled na křesťanství.

Vize: Seznámit děti z okolí Vinohrad s křesťanstvím a zvát
je do sboru.
Místo slovíček pro děti připravovaných individuálně, jsme začali
postupně probírat Ovoce Ducha Svatého. Ke konci roku jsme odměnili
ty děti, které se je naučily nazpaměť.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 65.800,- Kč
Výdaje: 30.277,- Kč
Výsledek: 35.523,- Kč
ZPRACOVAL TRENÉR:
Martin Wagenknecht
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AFC PRAHA BRANÍK DĚTI
Fotbalový kroužek Ambassadors pro děti ve věku 6 - 8 a 9 - 12 let
- čas k pohybu, radosti, hře i zamyšlení.
Místo:
Hamrsport Braník,
ZŠ Školní

Počet účastní20

Termín:
celoročně,
Čt 16:00 - 17:00 (ml)
Čt 17:00 - 18:00 (st)

Dětské týmy v Braníku (6-8 let a 9-12 let) se začátkem nové sezóny
mírně obměnily odchodem hráčů do žáků a příchodem dětí nových.
Změna tréninkového prostoru znamenala vyšší komfort i přátelštější
zázemí pro všechny. Podařilo se uspořádat několik přátelských utkání,
tradičních fotbalových vrcholků pro všechny hráče. Letního kempu
Ambassadors se tento rok zúčastnil vyšší počet hráčů našeho týmu.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jan Bruncko,
Kryštof Rybáček
POMOCNÝ VEDOUCÍ:
Karel Rozhoň
Nejlepšími momenty v sezóně byly přátelské zápasy, které nad jiné
vyčnívaly co do zápalu kluků do hry a jejich radosti z ní. Ať už se radost
projevovala těšením se na utkání anebo nadšením do hry na místě.
Také jsme byli svědky malých činů fair play, které jsou neméně
důležité.

Vize: Předávat dětem radost z fotbalu, pomáhat jim
zdokonalovat své dovednosti, sdílet s nimi křesťanskou
naději a budovat přátelské prostředí otevřené pro všechny
děti bez rozdílu.
Vloni jsme se přesunuli na jiné hřiště. Vyšší kvalita hřiště i celého
areálu dětem poskytuje lepší a příjemnější tréninkové podmínky, nové
prostředí se osvědčilo.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 24.656,- Kč
Výdaje: 18.100,- Kč
Výsledek: 6.556,- Kč
ZPRACOVAL TRENÉR:
Kryštof Rybáček
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AFC ŽÁCI PRAHA
Fotbalový kroužek pro chlapce i dívky ve věku 11 - 14 let.
Místo:
TJ Sokol Vinohrady

Počet účastní31

Termín:
celoročně,
St 16:30 - 18:00

Byli jsme velice vděční, že se tým na jaře, po dvou letech od založení,
stabilizoval a na podzim ještě nad to výrazně rozrostl. Také se nám
podařilo utvořit série společných programů, které na sebe navazovaly.
Kromě základních fotbalových dovedností jsme také začali trénovat
principy obrany a útoku a další strategické či taktické záležitosti.
Tým je tedy na vzestupu, jsme zvědaví, co přinese další rok.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček
POMOCNÝ VEDOUCÍ:
Tomáš Skrbek

Nejlepších momentů týmu bylo hned několik. Pro hráče to byl jejich
první přátelský zápas, který sehráli proti týmu mezinárodní školy.
Na zápas se přišlo podívat i dost rodičů či dalších rodinných příslušníků. Nás povzbudilo, že někteří hráči z týmu s námi jeli i na letní
fotbalový kemp Ambassadors, že po některých programech v týmu
následovaly zajímavé otázky či rozhovory, a také komunikace
s některými rodiči, kteří oceňují to, jakým způsobem jsou jejich děti
vedeny.
Vize: Sdílet křesťanskou naději, vytvářet přátelské
prostředí a dobré vztahy.
Od září 2014 jsme změnili místo našich tréninků. Výsledek byl nad
očekávání pozitivní. Na jaře chodilo na tréninky kolem 8 hráčů, ale od
prvního do posledního tréninku na novém místě jich bylo více než 20.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 25.200,- Kč
Výdaje: 22.513,- Kč
Výsledek: 2.687,- Kč
ZPRACOVAL TRENÉR:
Jan Němeček
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AFC MUŽI PRAHA 15+
Mužský fotbalový tým pro hráče od 15-ti let.
Místo:
SOU U Krbu,
Gym. Botičská

Počet účastní15

Termín:
celoročně,
St 18:30 - 20:00

Rok jsme nastartovali víkendovým soustředěním. Cílem byla příprava
na náročnou sezónu v lize PKFL. Po napínavém závěru, kdy jsme dokázali o body obrat papírově silnějšího soupeře, se nám podařilo udržet
se v 1.lize. Ačkoliv z týmu odešli někteří klíčoví hráči, charakter týmu
to nezlomilo. Pro řadu týmů jsme se stali synonymem fair play.
V prosinci jsme měli výjezd do Písku a rok zakončili na halovém turnaji.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Marek Štěpán
POMOCNÝ VEDOUCÍ:
David Průša

Nejlepším momentem týmu bylo vítězství nad přímým konkurentem.
Boj o setrvání v lize v posledním utkání podzimní části, kdy jsme otočili
z 0:1 na 2:1. Zápas to byl ohromně náročný a především z pohledu
tabulky velmi důležitý, někteří z hráčů se zranili, neměli jsme
na střídání. Po posledním hvizdu rozhodčího jsme byli opravdu rádi,
že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. A pro mne osobně to byly
společně strávené chvíle nad Božím slovem po tréninku, na výjezdové
akci v Písku či na týmovém soustředění.
Vize: Budovat tým, ve kterém jsou křesťanské hodnoty
na prvním místě, a to jak na hřišti, tak i mimo něj.
Změnou v trénincích bylo zaměření na útočnou herní činnost a zakládání útoku. Během duchovních programů jsme se snažili soustředit na
určité pojmy a možný biblický náhled na ně či skrze vlastní zkušenost.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 40.350,- Kč
Výdaje: 55.095,- Kč
Výsledek: -14.475,- Kč
ZPRACOVAL TRENÉR:
Marek Štěpán
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AFC ŽENY PRAHA 15+
Ženský futsalový tým Ambassadors v Praze pro hráčky od 15-ti let.
Místo:
SOU U Krbu

Počet účastní13

Termín:
celoročně,
Po 18:30 - 20:00

Ženský futsalový tým Ambassadors v Praze funguje již několik let
a hráčky si pochvalují hlavně prostředí a atmosféru v týmu.
Trenéři a vedoucí se snaží hráčkám poskytnout co nejlepší zázemí,
kvalitní fotbalový trénink a zároveň se sdílí svůj postoj k životu a víře.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Ondřej Mazaný
POMOCNÁ VEDOUCÍ:
Zuzana Hebká

Nejlepším momentem tohoto roku bylo soustředění, které proběhlo
společně s mužským týmem. Soustředění ukázalo, že nejsme jen tým,
ale především přátelé. Nejvíce mě těší vztahy, které hráčky mezi
sebou mají a přesto, že občas nějaká hráčka na čas odejde, například
kvůli cestě do zahraničí, tak se do týmu opět vrací. V lize o nás ví,
že jsme jako tým „jiní“, že hrajeme fair-play, že se zbytečně nehádáme
s rozhodčím. Máme dobré vztahy, a především kvůli nim do našeho
týmu přecházejí hráčky z jiných týmů.
Vize: Proměna životů hráček skrze fotbal a víru.

Tento rok odešel z týmu dlouholetý vážený vedoucí a trenér Lukáš
Beran. Spojit práci a vedení týmu pro něj bylo náročné. Jinak jsme
doplnili tým o nové hráčky, což pomohlo udržet naší účast v soutěži.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 37.756,- Kč
Výdaje: 34.218,- Kč
Výsledek: 3.538,- Kč
ZPRACOVAL TRENÉR:
Ondřej Mazaný
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AFC DĚTI TŘANOVICE
Fotbalový kroužek pro děti (5 - 8 a 9 - 11let) s cílem oslovit je
evangeliem skrze fotbal.
Místo:
ZŠ Třanovice

Počet účastní15+15

Termín:
celoročně,
Po 16:30 - 18:00 (ml)
Út 17:00 - 18:30 (st)

Fotbalový kroužek provozujeme již třetím rokem a moc nás těší,
že dětí stále přibývá. Prvním rokem bylo dětí kolem 15, druhým rokem
jich bylo přes 20 a už to bylo na naší malou tělocvičnu docela hodně.
I letos přibyli hráči a proto jsme se rozhodli od 1.9.2014 kroužek
rozdělit na mladší a starší. Měli jsme obavu, jestli naplníme kapacitu,
a nakonec je v každé skupince zase 15 dětí, tak máme z toho radost.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jana Wewiórková

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Roman Glajcar, Aleš Klus,
Daniel Klus, Benjamín Mrozek,
Marek Roman, Luboš Tomiczek,
Radek Wewiórka

Věřím, že ty nejlepší momenty nás teprve čekají, neboť jsme ještě
nezačali hrát vzájemné zápasy, na které se chystáme. Výhra je pro děti
tím nejlepším zážitkem a je krásné, někdy až úsměvné, je pozorovat,
když udělají pro výhru doslova všechno. Nás trenéry těší spokojenost
rodičů. Zvlášť jeden tatínek nás povzbudil, když byl potěšen tím,
že se jeho chlapeček zapojuje a daří se mu. V jednom "světském"
klubu se prý vůbec nezapojoval a ani tam nechtěl chodit, kdežto
k nám chodí rád.
Vize: Naučit děti fotbal a přitom jim ukázat na "nejlepšího
trenéra" - Ježíše.
Vzhledem k velkému věkovému rozdílu jsme děti rozdělili dvě skupiny.
Tato změna se nám osvědčila, neboť mohou trénovat i mladší děti.
Starší si už můžou "pořádně" zahrát a nemusí dávat pozor na mladší.

ZPRACOVALA VEDOUCÍ:
Jana Wewiórková
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AFC MUŽI PARDUBICE 15+
Mužský fotbalový tým pro hráče od 15-ti let, účastnící se soutěže
malé kopané PAMAKO.
Místo:
Pardubice

Počet účastní13

Termín:
celoročně

Tým fungoval pouze v první polovině roku. Svou činnost ukončil
v červnu 2014. Tým měl jednou týdně tréninky a jednou týdně zápas.
Při tréninku byl čas i pro společný program týmu. V létě činnost týmu
skončila především proto, že se vedoucí týmu odstěhovali z Pardubic
ze studijních důvodů.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Matouš Kalvach,
Radomír Kalenský

Největší radostí bylo, že jeden z hráčů týmu začal pravidelně
navštěvovat setkání mládeže v místním sboru Církve bratrské Archa
a je otevřený křesťanským myšlenkám. Několik dalších hráčů přišlo
do tohoto sboru příležitostně.

Vize: Vytvořit most mezi místní církví (CB Archa)
a mladými fotbalisty.

Uspořádaný přátelský zápas poměřil síly týmů AFC Praha a AFC Pardubice a zpestřil sezónu obou mužstev. Akce měla pozitivní ohlas a hráči
se mezi sebou mohli lépe poznat.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 9.508,- Kč
Výdaje: 0,- Kč
Výsledek: 9.508,- Kč
ZPRACOVAL TRENÉR:
Jan Němeček
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PROGRAM STÁŽE A VZDĚLÁVÁNÍ
Projekt vzdělávání vedoucích a trenérů zapojených dobrovolně
v projektech Ambassadors.
Místo:
ČR

Počet účastní6 stážistů (intenzivně)
18 dalších vedoucích

Termín:
celoročně

Cílem vzdělávání našich vedoucí na menších či větších programech
jsou tři oblasti: Fotbal, Bible, Leadership. Se stážisty jsme se scházeli
ke studiu, školili je, vyslali je na konference v ČR či zahraničí a vedli
jsme je k realizaci jejich vlastního projektu. Program v roce 2014
dokončili Matouš Kalvach, David Průša, Tomáš Skrbek a Marek Štěpán.
Od září začali v programu stáže Pavel Dostálík a Martin Wagenknecht.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček,
Ondřej Mazaný
POMOCNÝ VEDOUCÍ:
Pavel Plchot

Jsem velice rád, že mohu vidět, jak se absolventi programu stáže posunuli ve svých schopnostech v oblasti vedení lidí, fotbalu i biblického
učení. Pozitivní pro mě je, že si tyto schopnosti nenechávají pro sebe
a aktivně se zapojují do služby v Ambassadors i ve svých církevních
sborech. Stávají se z nich klíčoví vedoucí naší organizace, kteří mají
vliv. Jsem vděčný církvi Church of the Saviour za poskytnutý grant
na projekt. Tento grant pokryje ještě dokončení stáže pro Martina
s Pavlem a tím bude plně dočerpán a projekt stáže pozastaven.
Vize: Vedoucí a trenéři, kteří jsou respektováni
jako trenéři, vedoucí a evangelisté.
V roce 2014 jsme se snažili především program z předešlého roku
rozvinout a vylepšit. Zorganizovali jsme více akcí pro vedoucí, a také
programem stáže prošlo více našich dobrovolníků.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2013: 471.297,- Kč
Příjmy: 0,- Kč
Výdaje: 374.156,- Kč
Výsledek: 97.141,- Kč
ZPRACOVAL: Jan Němeček
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OSLAVY 20. VÝROČÍ ORGANIZACE
Oslavy výročí 20 let od založení české pobočky Ambassadors
zahraničními misionáři.
Místo:
TJ Sokol Kobylisy,
CB Soukenická

Počet účastní170

Termín:
20. - 22.3.2014

Během večerních setkání jednotliví bývalí i současní misionáři, zakladatelé české pobočky, sdíleli radosti i strasti, požehnání i překážky,
přátelství i zážitky z jejich služby v Čechách. Také povzbuzovali mladé
dobrovolníky do služby a setkali se se svými hostovskými rodinami,
učiteli češtiny, spoluhráči i svěřenci a se sbory, které v té době navštěvovali. Součástí oslav byl 2. ročník Mezinárodního futsalového turnaje.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Ondřej Mazaný

POMOCNÍ VEDOUCÍ: L. Beran,
P. Dostálík, M. Kalvach, D. Lampart,
V. Makovičková, K. Moškoř,
J. Němeček, M. Petrus, D. Průša,
A. Podzimková, T. Skrbek,
M. Štěpán, M. Wagenknecht

Nejlepším momentem pro všechny bylo, když téměř všichni zakladatelé nastoupili na pódium a mohli jsme tak vidět tváře těch, kterým
vděčíme za fotbalovou službu v ČR. Poté se na pódium přidali současní
pracovníci české pobočky a tento celkový počet ukázal, jak se organizace rozrostla. Mnoho z českých přátel Ambassadors také přijalo
pozvání na oslavy. Ptali se nás, zda-li budeme vzácné hosty moci na
krátký čas postrádat, aby je mohli pozvat na návštěvu k sobě domů
nebo do sboru. To svědčí o tom, že vřelé vztahy i po letech přetrvaly.
Vize: Vyjádřit vděčnost zakladatelům za jejich léta
věnovaná založení fotbalové služby v Čechách.
Jednalo se o první velké vzpomínkové výročí takového formátu.
Stalo se zatím největší mezinárodní akcí, kterou jsme v Čechách
pořádali.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 85.000,- Kč
Výdaje: 106.571,- Kč
Výsledek: -21.571,- Kč
ZPRACOVALA VEDOUCÍ:
Aneta Jindrová
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MEZINÁRODNÍ FUTSALOVÝ
TURNAJ
Turnaj určený předně pro zahraniční týmy Ambassadors,
ale i pro širokou veřejnost.
Místo:
TJ Sokol Kobylisy,
CB Soukenická

Počet účastní170

Termín:
20. - 22.3.2014

Během dvoudenního turnaje soutěžilo osm týmů z Holandska, Srbska,
Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a Čech v rámci vylosovaných skupin a
postupových utkání. Zápasy byly na dobře dopravně dostupném místě
a program dovoloval účastníkům poznat ostatní týmy, vedoucí i naše
hlavní město. Finálové zápasy byly do posledního okamžiku napínavé.
Akce byla díky návštěvnosti a výkonům hráčů povzbuzením do služby.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Matouš Kalvach

POMOCNÍ VEDOUCÍ: L. Beran,
P. Dostálík, D. Lampart, V. Makovičková, O. Mazaný, K. Moškoř,
J. Němeček, M. Petrus, D. Průša,
A. Podzimková, T. Skrbek,
M. Štěpán, M. Wagenknecht

Nejlepším momentem bylo samozřejmě vyhlášení výsledků,
které mělo skutečně slavnostní atmosféru. Za přítomnosti většiny
vážených hostů ze zahraničí a našich pracovníků předával medaile
a poháry sám mezinárodní ředitel Ambassadors Football,
Jonathan Ortlip.
Naší nejlepší odměnou byla zpráva, že jeden hráč holandského týmu
na zpáteční cestě vydat svůj život Bohu.
Vize: Spojit týmy a vedoucí Ambassadors z dalších zemích,
abychom společně uctili Boha, a povzbudit se ve službě.
Tento ročník se nám podařilo dříve a lépe propagovat. Turnaj byl také
oživen audiotechnikou, komentátory a významnými personami naší
mezinárodní organizace.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 35.559,- Kč
Výdaje: 31.745,- Kč
Výsledek: 3.814,- Kč
ZPRACOVALA VEDOUCÍ:
Aneta Jindrová
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KRAKONOŠOVA KOPAČKA
Venkovní turnaj v malé kopané pořádaný členy sboru CB Trutnov,
určený nejen křesťanské veřejnosti.
Místo:
Trutnov - Voletiny

Počet účastní70

Termín:
21.6.2014

Turnaj se vydařil nejlépe ze všech tří ročníků. Ačkoliv se prvotní záměr
oslovit amatérskou fotbalovou veřejnost na Trutnovsku nezdařil
ve větším množství (obvykle 1-2 týmy), je turnaj místem, kde lze
přirozeně zvěstovat evangelium. Jevilo se mi, že všichni hráči byli spokojeni a hru si užili. Sportovci z mládeží i sborů nejen Církve bratrské
ve východních Čechách se navzájem poznali a navázali vztahy.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jakub Ptáček
ROZHODČÍ:
Jan Němeček,
Ondřej Mazaný

Vždycky jsem nadšený, když se nevěřící lidé pozastavují nad provedením akce (minimalizování odpadků apod.). I zde došlo na závěrečné
uznání spořádanosti ze strany zástupců místního fotbalového klubu.
Myslím, že když už nic, tak jsme alespoň byli dobrým světlem,
obrazem trutnovské fotbalové veřejnosti. První dva ročníky jsme
pořádali v hlavním sportovním areálu městského fotbalového klubu
Trutnov, ale nové prostředí a především zázemí poskytnuté místními
atmosféře turnaje jen prospělo.
Vize: Vytvořit prostor přirozeně zvěstovat evangelium a
prohlubovat již vzniklé vztahy mezi fotbalovými nadšenci.
V roce 2014 bylo poprvé využito areálu jednoho z trutnovských
okrajových klubů. Obyčejnost areálu turnaji prospěla, neboť místní
byli ochotni vytvořit nebývale vstřícné zázemí v otázkách občerstvení.

ZPRACOVAL ORGANIZÁTOR:
Jakub Ptáček
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KEMP AMBASSADORS
Týdenní fotbalový kemp s křesťanským programem pro děti 7 - 14 let.
Místo:
Česká Třebová

Počet účastní47

Termín:
10.8 – 16.8.2014

Na letní fotbalový kemp Ambassadors se sjelo z různých koutů ČR
47 dětí. Dopoledne trénovaly na 5-ti stanovištích pod vedením 1-2 trenérů, odpoledne hrály turnaj. V průběhu dne, ať na hřišti nebo v budově, měly děti možnost slyšet zkušenosti trenérů o jejich víře v Boha, co
to pro ně znamená, co s Bohem prožili a prožívají. K tomu přispívaly
scénky, odpolední i večerní programy a nepostradatelné horké křeslo.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček, Marek Štěpán

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
L. Beran, A. Lachmanová,
T. Jeník, P. Němeček,
S. Němečková, P. Plchot,
D. Průša, K. Rybáček, K. Sojka,
T. Skrbek, M. Vejvoda

Když se kemp blížil ke konci, zbýval možná už jen jeden den, někteří
z nejstarších kluků chodili za námi vedoucími a prosili nás, jestli by
mohli jet i na další kemp za rok, i když by jim bylo 15 (horní věková
hranice je 14 let), nebo jestli by nemohli být taky vedoucími. Ať už se
jednalo o ty hodnější nebo o ty, kteří v našich očích patřili k největším
raubířům, mohli jsme si s vedoucími uvědomit, že kemp v dětech něco
důležitého zanechává a obohacuje je. Rádi se na kemp vracejí, což se
nám potvrdilo i skrze reakce z dotazníků od samotných dětí a rodičů.
Vize: Přinést evangelium do světa mladých fotbalistů.

Kemp má dlouhodobou tradici a jádro vedoucích, kteří se na kempu
podílí, se příliš nemění. Novinkou bylo, že kemp vedl jeden ze stážistů,
a také jsme se vrátili na tradiční místo – do České Třebové.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 178 550,- Kč
Výdaje: 171.978,- Kč
Výsledek: 6.572,- Kč
ZPRACOVAL TRENÉR:
Marek Štěpán
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PŘÍMĚSTSKÝ KEMP PRAHA
Denní fotbalový tábor pro děti s trenéry z Čech i zahraničí.
Místo:
TJ Sokol Vinohrady,
CB Římská

Počet účastní22

Termín:
11. - 15.8.2014

Příměstský tábor trval od pondělí do pátku. Dopoledne účastníci
trénovali, po obědě měli duchovní program a odpoledne hráli zápasy.
V pátek byly individuální soutěže a turnaj o medaile. Do vedení tábora
se již tradičně zapojili i trenéři z Ambassadors Football Severní Irsko.
Akce měla pozitivní ohlasy od dětí i rodičů. Na závěr jsme v CB Římská
vyhlásili výsledky a pozvali všechny na nedělní bohoslužbu.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Ondřej Mazaný

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
P. Dostálík, A. Podzimková,
M. Mácová, L. Soljaková,
D. Uhrová, T. Uher, M. Wagenknecht, A. McKee, D O´Hara

Dosažení cíle vidím v tom, že přes všechny možné předsudky v neděli
několik rodičů s dětmi přijalo pozvání na bohoslužbu. Příměstský
tábor je vítanou denní aktivitou, kde noví účastníci a jejich rodiče
získají zkušenost s křesťanskou organizací, jejími aktivitami a mnohdy
se i poprvé setkají s živou vírou. Vnímáme, že skrze osobní příklad
bortíme falešné představy o církvi, křesťanech a Bohu samotném. A co
na kemp říkají rodiče?: „Dětem se tam věnují na 100%. Skvělá atmosféra; vedoucí, kteří dětem rozumí. Syn se na kemp těšil každé ráno.“
Vize: Zasáhnout větší okruh dětí na Vinohradech, pozvat je
do sboru a na tréninky dětského kroužku.
Registrace, obědy i duchovní programy probíhaly letos všechny
ve sboru CB Římská. Hodnotím to kladně, děti i rodiče si zvykli
na prostředí sboru a nebáli se pak v neděli přijít na bohoslužbu.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Příjmy: 26.400,- Kč
Výdaje: 35.534,- Kč
Výsledek: -9.134,- Kč
ZPRACOVAL TRENÉR:
Martin Wagenknecht
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poděkování
Jménem celé organizace bych rád poděkoval všem pracovníkům,
vedoucím, trenérům, stážistům i dobrovolníkům za jejich práci
v týmech, na táborech, turnajích a dalších projektech. Všichni jsou
hybnou silou v uskutečňování naší vize a naplňování našeho poslání.
Děkuji také všem členům řídícího, poradního, kontrolního i finančního
orgánu, bez kterých by organizace nemohla tak fungovat.
Díky patří i všem účastníkům týmů, táborů, turnajů, i jejich rodičům,
kteří svým postojem a vděkem motivují trenéry do služby. Vedoucí
za ni nepobírají žádnou finanční odměnu, jelikož se lidem nevěnují
pro peníze, ale na základě osobního povolání sloužit druhým skrze
fotbal.
Chceme poděkovat všem partnerům, dárcům a sponzorům, kteří nás
podpořili finančně, hmotně či jinou formou (např.: poskytnutí prostor,
poskytnutí slevy, spolupráce). Rovněž bez jejich pomoci bychom
se nemohli věnovat službě v daném rozsahu. Použité prostředky
na chod pravidelných aktivit, či zorganizování tábora nebo turnaje
pomohou například zajistit dostatečně velkou tělocvičnu v zimních
měsících, důstojné zázemí, zajímavé ceny pro vítěze či poskytnout
stipendium hráčům ze sociálně slabších rodin.
Ondřej Mazaný, ředitel organizace
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jak podpořit naši činnost
Ambassadors Football Czech Republic, z. s. je 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/projektu Variabilní
Kontaktní email
symbol
Ambassadors Football
info@ambassadors.cz

100

Dar s blíže neurčeným účelem, provozní
náklady, sponzorské dary na stipendia.

101

Ředitel spolku, zajištění celkové fungování organizace, zabezpečuje IT služby.

102

Vedoucí všech projektů, zajišťuje operativu, plánování a realizaci, vede stáž.

103

Člen kontrolní komise a lingvistický
poradce.

105

Administrativní pracovnice, zajišťuje styk
se zahraničím, organizaci a překlady.

Ondřej Mazaný
mazany.o@ambassadors
Jan Němeček
jnemecek@ambassadors.cz
Karel Moškoř
k.moskor@ambassadors.cz
Aneta Jindrová
a.jindrova@ambassadors.cz

Náplň vedoucího/projektu
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zpráva o hospodaření
V roce 2014 byl výsledek hospodaření záporný, protože jsme značně
investovali do hlavního projektu roku, do Oslav výročí 20ti let naší
organizace. Čerpání financí z grantu na stáž také snížilo rozpočet.

Příjmy
Finanční dary z ČR
Finanční dary ze zahraničí
Hráčské, účastnické a členské příspěvky
Příjmy z reklamy
Ostatní příjmy
Celkové příjmy

315 046,00 Kč
1 132 949,00 Kč
436 338,00 Kč
0,00 Kč
532,00 Kč
1 884 865,00 Kč

Výdaje
Spotřeba materiálu

233 886,00 Kč

Ubytování na akcích

93 605,00 Kč

Cestovní náklady

328 699,00 Kč

Náklady na stravování a občerstvení

131 835,00 Kč

Internet, web, komunikace
Pronájmy hřišť a tělocvičen
Náklady na nájem, energie kanceláře

9 918,00 Kč
150 845,00 Kč
37 282,00 Kč

Náklady na zaměstnance a jejich odvody

804 247,00 Kč

Výdaje za objednané služby

370 895,00 Kč

Ostatní náklady

170 583,00 Kč

Celkové výdaje

Výsledek hospodaření

2 331 795,00 Kč

-446 930,00 Kč

Účetní uzávěrku za rok 2014 sestavila a účetnictví vede Iva Němečková. Revizi účetnictví a hospodaření spolku provedla Zuzana Hebká.
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orgány spolku
Ředitel spolku, člen Rady

Ondřej Mazaný
Rada Ambassadors Football Czech Republic, z. s.

Martin Biolek

Ján Bruncko

Jan Němeček

Pavel Plchot

Kontrolní orgán Ambassadors Football Czech Republic, z. s.

Zuzana Hebká

Dušan Lampart

Karel Moškoř
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AMBASSADORS FOOTBALL CZECH REPUBLIC, Z. S.
Soukenická 1193/15
110 00 Praha 1
IČO:26983257
www.ambassadors.cz
info@ambassadors.cz

