Ambassadors Football Czech Republic, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

ÚVOD
Když jsme s Radou Ambassadors na začátku roku 2016 stanovovali cíle
a plánovali naši činnost, měl jsem jen vizi fotbalového klubu v Praze.
Ta se postupně naplňuje, ale vyvstala i řada nových úkolů, které je třeba řešit. Přesto se nám podařilo zaregistrovat klub Ambassadors
FC Praha pod FAČR a 10. 9. 2016 jsme poprvé v historii Ambassadors
odehráli první mistrovský zápas v ČR pod hlavičkou našeho klubu.
Tím se naše práce změnila, jelikož doposud jsme se soustředili
na amatérský fotbal a volnočasové aktivity. Fotbal pod FAČR je již
soutěžní a tudíž i styl práce, tréninky či intenzita se mění a je třeba
věnovat větší pozornost přípravě na zápasy. Hodnoty ale zůstávají
stejné a stejně tak, jako chceme budovat společenství v našich
kroužcích, tak chceme budovat společenství v klubu, kde fotbal bude
vždy zábavou a ne povinností.
Nově jsme, i přes drobné problémy, otevřeli žákovský kroužek
v Říčanech ve spolupráci se sborem Církve bratrské v Říčanech.
Na druhou stranu jsme kvůli kapacitě museli upustit od organizování
ženského futsalového týmu, který si nyní vedou hráčky samy a my
se je snažíme podporovat. Ostatní kroužky v Praze proběhly jako
obvykle, i další akce zůstaly neměnné. Dále spolupracujeme
se Slezskou církví evangelickou a. v. v Třanovicích a doufáme, že se
práce v regionu rozšíří. Více je možné si přečíst v této výroční zprávě.
Doufám, že tato zpráva o naší činnosti bude povzbuzením
pro čtenáře. Není jen o našem snažení, ale i tom, co Bůh skrze naší
organizaci vykonal.
Ondřej Mazaný, ředitel spolku
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AFC PRAHA VINOHRADY DĚTI
místo:
Praha

počet účastníků:
45

termín:
celoročně

Dětský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 6-8 a 9-10 let.
Týmy trénují každý pátek, mladší děti 16:00-17:00 a starší 17:0018:00. Na tréninku jsme přivítali mnoho nových hráčů, které bylo zpočátku složité umírnit na dobu slovíčka. Díky dostatku hráčů hrajeme
posledních 20 minut tréninku zápas a děti jsou rozděleny do tří družstev. Tým, který zrovna nehraje, má krátký duchovní program. Máme
dobrou zkušenost s používáním fotbalových videí. Když k programu
ilustrativní video nepoužijeme, slýcháváme věty typu: "dneska k tomu
nebude video?"
4

HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Martin Wagenknecht

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Pavel Dostálík, Šimon Pudlovský

Největším povzbuzením pro nás byla maminka, která se nám po
tréninku přišla v podstatě omluvit. Říkala, že nejdřív byla proti tomu,
aby její syn vůbec naše tréninky navštěvoval. Naštěstí se jí však tréninky moc líbí a doporučila je i všem kamarádkám. Bohužel však nemáme
kapacitu hráče do týmu přidat.

Vize: Kroužek má přinést jiný pohled na fotbalové tréninky
a především víru do převážně nevěřící skupiny hráčů.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2015: 10.392,- Kč
Příjmy: 71.900,- Kč
Výdaje: 54.619,- Kč
Výsledek: 27.673,- Kč
ZPRACOVAL: Martin Wagenknecht
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AFC PRAHA BRANÍK DĚTI
místo:
Praha

počet účastníků:
22

termín:
celoročně

Dětský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 9-12 let.
Tým trénoval každý čtvrtek 17:00-18:30 na sportovištích v Braníku.
Kromě zdokonalování fotbalových dovedností a samotného hraní
fotbalu jsme se v závěru tréninku společně zamýšleli nad biblickými
tématy, našimi osobními životy a hledali analogie se světem fotbalu.
Absolvovali jsme čtyři přátelská utkání, přijali jsme čtyři nové
spoluhráče během probíhající sezóny a úspěšně zakončili prvních pět
let fungování branického kroužku.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Ján Bruncko,
Karel Rozhoň,
Kryštof Rybáček

POMOCNÍ VEDOUCÍ:

Těší nás, že se skrze společná setkání daří znatelně přispět k celkovému vývoji hráčů - např. několikátým rokem kroužek navštěvuje
chlapec, který z pozice nejmladšího a nejnenápadnějšího vyrostl
v týmovou oporu, nesobeckého spoluhráče a kluka povzbuzujícího
ostatní svým chováním k fair play a stoprocentnímu nasazení.

Vize: Povzbudit k životu v naději, rozdávat radost skrze
fotbal a podpořit růst hráčů jako fotbalistů i osobností.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2015: 11.552,- Kč
Příjmy: 34.531,- Kč
Výdaje: 25.000,- Kč
Výsledek: 21.083,- Kč
ZPRACOVAL: Kryštof Rybáček
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AFC TŘANOVICE DĚTI
místo:
Třanovice

počet účastníků:
30

termín:
celoročně

Dětské fotbalové kroužky pro hráče ve věku 5-8 a 9-12 let.
Fotbalový kroužek je rozdělen na 2 kategorie - mladší (5-8 let), která
má trénink každé pondělí 16:30-18:00 a starší hráči (9-12 let) trénují
každé úterý 17:00-18:30, v zimě pak v tělocvičně. Rozdělení nám dává
možnost tréninky přizpůsobit věku, vývoji a schopnostem v obou
kategoriích individuálně. Trénink začínáme rozcvičkou, po ní jsou hry
a trénink fotbalových dovedností. Následuje slovíčko pro děti s motivy
biblických příběhů nebo příběhy o sportovcích, kteří důvěřovali Bohu.
Poté se děti snaží v zápasech aplikovat nabyté zkušenosti z tréninku.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jana Wewiórková

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

Pro každého vedoucího, který dětem věnuje svůj čas, úsilí, pozornost,
dovednosti, ale i předává evangelium, je vždy nejlepším momentem
a zároveň odměnou pozitivní reakce rodičů. To, když ocení naši práci.
A také, když je na hráči vidět pokrok. Děti se tradičně těší na letní
příměstský tábor a přátelské zápasy. Letos jsme měli jeden s TJ Sokol
Hnojník. Starší tým vyhrál, mladší naopak, takže celkově to bylo
vyrovnané. Účastnili jsme se také turnaje přípravek v Horním Žukově.
Neskončili jsme na medailových pozicích, zato byl náš brankář přede
všemi oceněn jako nejlepší brankář turnaje.

Osvědčila se nám i jedna drobná změna - občas je biblický příběh
na pokračování, což je pro děti také motivací, aby chodily pravidelně
a slyšely, jak příběh dopadne.

Vize: Prostřednictvím fotbalu se snažíme dětem předat
evangelium, učit morálním zásadám a fér hře.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Účetnictví je vedeno pod Farním sborem Slezské církve
evangelické
augsburského
vyznání v Třanovicích.
ZPRACOVALA: Jana Wewiórková
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AFC PRAHA ŽÁCI 11-13 LET
místo:
Praha

počet účastníků:
30

termín:
celoročně

Žákovský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 11-13 let.
Tým trénuje každou středu 16:30-18:00. Na jaře 2016 do týmu bylo
přihlášeno 16 hráčů, ale účast na trénincích byla spíše podprůměrná
a tréninků se účastnilo průměrně 8-10 hráčů. Věnovali jsme se herním
činnostem jednotlivce jako je střelba, přihrávky atd. V programech
po tréninku jsme mluvili o lidském i biblickém pohledu na vztahy
k jednotlivým lidem (rodičům, sourozencům, protihráčům aj). Téma
bylo pro děti adekvátní, protože přichází do věku, kdy vztahy určují
celý jejich život.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Kryštof Sojka

V létě mnoho hráčů týmu buď z různých důvodů odešlo, nebo přešlo
do starší skupiny. Přesto byl o tým o prázdninách velký zájem, a tak
jsme od září měli dvacet převážně nových hráčů. Účast na trénincích
byla na podzim vysoká a na hráčích bylo vidět i zlepšení po fotbalové
stránce. Tréninky probíhaly stejně a v následných programech jsme
probírali biblické pohledy na svět s využitím sportovních příběhů
ze současnosti, nebo z publikace Finish line, kterou jsme vydali.
Pozitivním momentem byl veliký zájem o tým. Jsem rád, že tým i naše
organizace mají dobrou pověst a rodiče se neobávají křesťanského
vedení ani křesťanských programů, které jsou neodmyslitelnou
součástí našich tréninků. Velice pozitivní bylo také fungování trenéra
Kryštofa Sojky, který velmi rychle rozvíjí své trenérské schopnosti
a jeho tréninky jsou pro děti jak účelné, tak zábavné.
Vize: Přiblížit hráčům zvěst o tom, že existuje Bůh,
kterému na nich osobně záleží, a vytvořit prostředí,
kde se budou cítit dobře.
HOSPODAŘENÍ ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ:
Převod z r. 2015: -2.615,- Kč
Příjmy: 58.363,- Kč
Výdaje: 61.936,- Kč
Výsledek: -6.188,- Kč
ZPRACOVAL: Jan Němeček
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AFC PRAHA ŽÁCI 13-15 LET
místo:
Praha

počet účastníků:
17

termín:
celoročně

Žákovský fotbalový kroužek pro chlapce a dívky ve věku 13-15 let.
Tým trénuje každý čtvrtek 16:00-17:30. Během sezóny jsme se při
slovíčkách zaměřili na témata, která jsou klukům blízká, a která se jich
týkají každý den. Vybírali jsme z přeložené knihy "Běž dobrý běh"
a z témat o vztazích, které v životě běžně vytváříme. Hráče hodně
oslovilo propojení každodenních situací s biblickým pohledem na nás,
a jak se na tyto situace dívá Bůh. Byli jsme nadšení, že u kluků byl
vidět i dovednostní postup, a mohli jsme se tak v trénincích posunout
k pokročilejším cvičením.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Tomáš Skrbek

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček

V týmu panovala výborná atmosféra, ve které se i nově příchozí hráči
cítili dobře. Díky tomu se tým mohl rozrůstat. Celkem nás překvapilo,
když se po jednom z tréninku dva z kluků ptali, jak se mohou stát
trenéry v Ambassadors. Možná jsme, aniž bychom to tušili, začali
vychovávat nové trenéry či dobrovolníky.
Ke konci sezóny se poprvé v historii našeho žákovského týmu podařilo
posunout dva z našich nejstarších hráčů do navazujícího mužského
týmu, kde se velmi dobře začlenili.

Vize: Vytvořit tým, ve kterém se kluci a holky budou moci
rozvíjet jak po fotbalové, tak i charakterové stránce.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Účetnictví je vedeno pod
hospodařením týmu AFC Praha
Žáci 11-13let
ZPRACOVAL: Tomáš Skrbek
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AFC ŘÍČANY ŽÁCI 9-14 LET
místo:
Říčany

počet účastníků:
9

termín:
celoročně

Žákovský fotbalový kroužek pro chlapce ve věku 9-14 let.
Kroužek funguje od února 2016 ve spolupráci s Církví bratrskou (CB)
v Říčanech. Zatím se pomalu rozbíhá. Bohužel z něho vypadli další
vedoucí, kteří s kroužkem původně pomáhali, Petr Verčimák a Kristián
Zeman. Dětí chodí zatím málo, ale jsou velice nadšené a motivované.
Tréninky jsme měli vždy v pátek od 17:00 do 18:30 v tělocvičně
v Gymnáziu v Říčanech. Po každém tréninku máme na závěr krátké
zamyšlení. Tréninky většinou vedl Ondřej Mazaný a v případě
nepřítomnosti jej zastoupil Karel Fáber, kazatel místního sboru CB.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Ondřej Mazaný

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Karel Fáber

Nejlepší byla asi společná akce s týmem na Vinohradech, kam jsme
jeden pátek na jaře přijeli odehrát přátelský zápas. Pro kluky to byla
taková třešnička na dortu.
Osobně jsem rád, že sbor má o kroužek zájem a díky spolupráci se jej
podařilo založit. Doufám, že se najdou další vedoucí ochotní
investovat do dětí a napomohou tak k udržení týmu, především
bude-li počet účastníků postupně narůstat.

Vize: Fotbal + Víra + Přátelství

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2015: 0,- Kč
Příjmy: 6.459,- Kč
Výdaje: 13.217,- Kč
Výsledek: -6.758,- Kč
ZPRACOVAL: Ondřej Mazaný
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AFC PRAHA MUŽI 15+
místo:
Praha

počet účastníků:
30

termín:
celoročně

Mužský fotbalový tým pro hráče od 15 let, který trénuje
každou středu 19:00-20:30 v SOU U Krbu.
Na jaře se zdálo, že tento tým skončí své působení. Jeden věřící hráč,
Lukáš Kozák, však projevil zájem sloužit svým spoluhráčům i jinak než
organizováním fotbalu. Po půlroce spolupráce je vidět, že Lukáš hraje
v týmu klíčovou roli a stále se zlepšuje ve vedení, trénování i duchovních programech. Jako hlavní trenér jsem viděl, že celá situace měla
a má pozitivní dopad na hráče v týmu a jejich pohledech na křesťanství. Většina hráčů je z nevěřícího prostředí, takže se jedná o zajímavé
názorové spektrum. Tréninků se účastní většinou 10 - 12 hráčů.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Lukáš Kozák

Tým zaznamenal velké změny. V první polovině roku 2016 ještě pod
vedením Marka Štěpána měl tým jednou týdně trénink a jednou týdně
zápas v soutěži malé kopané PKFL. Vzhledem k tomu, že během roku
jsme otevřeli tým Ambassadors FC Praha na velký fotbal, tak v létě
většina původních hráčů malé kopané přešla do týmu velké kopané,
včetně vedoucího Marka Štěpána. Ovšem tým malé kopané jsme
nezrušili, pouze odhlásili ze soutěže a tréninky jedenkrát týdně pokračovaly až do zimy. Tréninky jsou otevřené pro zájemce z více týmů,
např. bývalým hráčům dětských týmů Ambassadors, ovšem kostru
účastníků tvoří hráči týmu AG United, který vede Lukáš Kozák, vedoucí
tréninků. Letos jsme trénovali herní činnosti jednotlivce i týmovou
souhru. Na závěr každého tréninku jsme hráli fotbal. V programech
po tréninku probíráme křesťanská témata a biblický pohled na svět.
Vize: Kvalitním tréninkem a příjemným prostředí vytvořit
místo, kam rádi přicházejí hráči a společně se zamýšlí
o křesťanském pohledu na svět.
HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2015: 1.360,- Kč
Příjmy: 16.682,- Kč
Výdaje: 24.534,- Kč
Výsledek: -6.493,- Kč
ZPRACOVAL: Jan Němeček
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Ambassadors FC PRAHA
místo:
Praha

počet účastníků:
26

termín:
od 8/2016 celoročně

Fotbalový klub účastnící se soutěže FAČR.
Ambassadors FC Praha vznikl jako klub zřízený naší organizací
Ambassadors Football Czech Republic, z. s. Tímto jsme vstoupili
do oficiálních soutěží a od září 2016 hrajeme poprvé v rámci Pražského fotbalového svazu. Hřiště si pronajímáme od klubu A.F.K. Olympia
Šeberov. Každý trénink jsme měli zamyšlení, které si většinou připravoval Petr Jeník, vedoucí týmu. Tým je složen z hráčů, kteří dříve hráli
fotbal na nižší úrovni nebo vůbec nehráli závodně, proto první rok byla
taková zahřívací fáze.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Ondřej Mazaný

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Petr Jeník, Tomáš Jeník, Šárka Morozová,
David Průša, Marek Štěpán

Klub má zatím jen mužský tým. V týmu se nám daří udržet docela
dobrou atmosféru. Co nás nejvíce těší, jsou reakce a svědectví
některých hráčů, kteří hrají zápasy, jež jsou samozřejmě soutěživé,
ale oni při tom nezapomínají na naše hodnoty. Jeden z hráčů
po zápase řekl, že se nepoznává, že by ještě před půl rokem simuloval
faul, ale když hraje nyní za Ambassadors, tak nechce podvádět.
Potěšila nás také zpětná vazba od soupeřů a rozhodčích i vstřícnost
Pražského fotbalového svazu. Tým trénuje každé úterý 19:00-20:30,
v zimě pak tým absolvoval fyzickou přípravu v hale.

Vize: Fotbalový klub, jehož hodnoty jsou určené vírou
v Ježíše Krista. Klub, který mění fotbalovou kulturu v ČR.
Společenství, kde jsou proměňovány životy.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2015: 0,- Kč
Příjmy: 10.006,- Kč
Výdaje: 56.515,- Kč
Výsledek: -46.509,- Kč
ZPRACOVAL: Ondřej Mazaný
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V AŠI
místo:
Aš

počet účastníků:
27

termín:
2.4.2016

Sportovně zábavné odpoledne pro děti a rodiče v Aši.
Ambassadors vyrazil do Aše vést herně-fotbalovou část akce pro děti
s rodiči, kterou pořádal místní sbor Bratrské jednoty baptistů.
Účastnily se převážně rodiny ze sboru nebo děti pozvané osobně
těsně před akcí. Odpoledne mělo dvě části. Nejdříve rodiny soutěžily
proti sobě v týmech na jednotlivých stanovištích a po krátkém slovíčku
si děti mohly vybrat, buď hrát fotbal s mládežníky a pracovníky
Ambassadors, nebo hrát zábavné hry na sborovém hřišti. Na závěr byli
ve sboru vyhlášeni a oceněni vítězové a následovalo občerstvení.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Aneta Jindrová, Ondřej Mazaný,
Tomáš Skrbek

Celé zábavné odpoledne trvalo zhruba 3,5 hodiny. Sbor zajistil herní
i společenské prostory, propagaci, pohoštění a tamní mládež
se aktivně zapojila s pomocí na jednotlivých stanovištích. Disciplíny
byly různé od překážkové dráhy, přes slalom až k přesnosti střelby.
Slovíčko o tom, že jako křesťané jsme vedeni a naplněni Bohem,
že jsme Jeho nástroj, slyšelo 27 dětí a rodičů. Sboru se podařilo
navázat vztahy s oslovenými dětmi a některé z nich přišly i na další
akce pořádané už jen mládeží. Ohlas z řad členů sboru a především
mládeže a dětí byl tak velký, že projevili zájem o zopakování akce
v roce 2017. Spolupráce byla velmi dobrá a příjemná.
Pozvaní vedoucí Ambassadors se také setkali k rozhovoru s bratrem
kazatelem, v neděli měli prezentaci služby spojenou s pozváním
k finanční a modlitební podpoře a ředitel spolku posloužil kázáním.
Vize: Pomoci sboru rozvinout aktivity pro místní
a zpestřit je o fotbalové hry.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Účetnictví je vedeno sborem
Bratrské jednoty baptistů
v Aši.
ZPRACOVALA: Aneta Jindrová
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KEMP AMBASSADORS
místo:
počet účastníků:
Chvojkovský mlýn, Žihle
59

termín:
10.-16.7.2016

Týdenní fotbalový tábor s křesťanským programem.
Kromě tréninků, zápasů a her jsme poprvé zkusili pro děti uspořádat
fotbalový golf v přírodě. Během kempu jsme pro ně také měli připravené scénky s křesťanským zamyšlením, rozhovory s trenérem, krátké
odpolední programy se zkušenostmi trenérů a večerní programy
s následnou diskuzní skupinkou po týmech. Tématem kempu a večerních programů bylo: "Co je víc?". Na základě biblických příběhů jsme
mluvili o tom, co je ve sportu i v životě nejdůležitější. Mezi všemi byla
skvělá atmosféra i přesto, že se část starších hráčů nechovala dobře.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček

POMOCNÍ VEDOUCÍ: Jan Duchoslav, Tomáš
Jeník, Matouš Kalvach, Šárka Morozová,
David Průša, Kryštof Rybáček, Tomáš Skrbek,
Kryštof Sojka, Marek Štěpán, Martin Vejvoda

Na kemp dlouhodobě zveme i děti ze sociálně slabších rodin, kterým
dáváme stipendium, aby si mohly kemp dovolit. V minulosti byly vždy
náklady na stipendium hrazeny z peněz, které nám pro tento účel
poskytli sponzoři. V posledních letech ale sponzorů ubývalo, požádali
jsme rodiče dětí, které jedou na kemp, zda by nechtěly sociálně slabší
rodiny finančně podpořit. Místo očekávaných negativních reakcí přišla
vlna podpory od rodičů. Zaplatili kemp za své dítě/děti a ještě dobrovolně podpořili děti z dalších rodin. Byl jsem velice rád za tuto štědrost
rodičů. Nejlepším momentem kempu bylo, že se jeden z hráčů rozhodl
pro život s Bohem. Pochopil večerní program, kde jsme mluvili o tom,
že jsou dvě možné životní cesty - cesta s Bohem a cesta bez Boha.
Toto uvědomění ho vedlo k rozhodnutí, že chce svou životní cestu
absolvovat s Bohem a tak se také dal na podzim ve své církvi pokřtít.
Vize: Nadchnout děti fotbalovým programem, prostředím
a atmosférou kempu. Různými adekvátními formami
seznamovat děti s vírou a křesťanským způsobem života.
HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2015: 0,- Kč
Příjmy: 212.038,- Kč
Výdaje: 218.374,- Kč
Výsledek: -6336,- Kč
ZPRACOVAL: Jan Němeček
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KRAKONOŠOVA KOPAČKA
místo:
Trutnov

počet účastníků:
60

termín:
18.6.2016

Venkovní turnaj v malé kopané.
Již pátý ročník tohoto turnaje se odehrál v Trutnově, tentokráte
na novém místě - v části Poříčí, v ulici Sportovní. Místní hřiště plně
vyhovovalo potřebám turnaje, kterého se zúčastnilo 6 týmů.
Organizátoři z řad mládežníků místního sboru Církve bratrské
zajišťovali praktické věci a vedoucí z Ambassadors řídili fotbalovou
část turnaje. Oproti minulým ročníkům turnaje bylo o něco méně
přihlášených týmů, ale za to všechny byly z okolí Trutnova a je zde
naděje, že v příštích letech bude opět účast v turnaji hojnější.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Adéla Bischofová

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Jan Němeček, Tomáš Skrbek

Během turnaje byl prostor pro místního vikáře Pavla Bischofa z Církve
bratrské, který měl proslov ke všem hráčům. Ač sám není fotbalově
či jinak sportovně založený, tak měl vynikající slovo, ve kterém hráčům
přiblížil Boha, biblický pohled na svět a pozval je do místního sboru.
Na celém turnaji byla velmi dobrá atmosféra, hráči hráli fair play
a snažili se podat co nejlepší výkon. Osobně jsem se obával faktu,
že turnaj měl nového organizátora. Zakladatele a vedoucího dosavadních ročníků turnaje, kazatele Jakuba Ptáčka, vystřídala Adéla
Bischofová z místního sboru a zvládla všechny přípravy i průběh
samotného turnaje velmi dobře.

Vize: Vytvořit turnaj s jedinečnou atmosférou a možností
slyšet evangelium.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Účetnictví je vedeno sborem
Církve bratrské Trutnov.

ZPRACOVAL: Jan Němeček
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TŘANOVICE
místo:
Třanovice

počet účastníků:
17

termín:
1.-5.8.2016

Letní fotbalový tábor pro hráče ve věku 6-10 let
ze slezského regionu.
Denní kemp trval 5 dní. Děti se scházely v 9 hodin v sále sboru
Třanovice, kde jsme začínali společnou modlitbou. Následoval trénink
na hřišti, různé hry a aplikace procvičovaných dovedností. Po obědě
byl pro děti vždy připraven biblický příběh. Děti rozdělené do skupinek
podle věku diskutovaly k danému tématu se svými vedoucími. Odpoledne hrály děti další hry a oblíbené fotbalové zápasy. Středeční dopoledne bylo poněkud jiné, uskutečnili jsme výlet na horu Godulu. Každé
odpoledne byl vyhodnocen nejlepší hráč a obdržel cenu fair play.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Ondřej Mazaný

POMOCNÍ VEDOUCÍ:
Roman Glajcar, Aleš Klus, Daniel Klus, Karel
Moškoř, Luboš Tomiczek, Radek Wewiórka,
Jana Wewiórková

Letošního druhého ročníku se účastnilo o trochu více dětí, než vloni
a tentokráte nás nesužovaly horké dny. Mohli jsme se tak každý den
věnovat fotbalovým cvičením a hrám namísto náhradního programu.
Většina účastníků byli hráči našeho celoročního kroužku a tak se
i dobře znali s trenéry a vedoucími tábora. I letos jsme použili stejné
materiály pro duchovní programy jako na pražském příměstském
táboře. Téma kempu bylo „Věřit chce odvahu!“. Bavili jsme se
o odvaze biblických postav plnit Boží vůli i v různě těžkých situacích,
ve kterých se nacházeli. Velkou pomocí bylo, že nás přijel podpořit
i ředitel organizace, Ondřej Mazaný, který vedl především fotbalovou
část.

Vize: Smysluplné využití volných prázdninových dní.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Účetnictví je vedeno pod
Farním
sborem
Slezské
církve evangelické augsburského vyznání v Třanovicích.
ZPRACOVALA: Jana Wewiórková
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRAHA 2
místo:
Praha

počet účastníků:
26

termín:
8.-12.8.2016

Denní fotbalový tábor s křesťanským programem
pro hráče ve věku 7-13 let.
Příměstský kemp je stále oblíbená, zábavná a aktivní forma trávení
letních prázdnin. I v roce 2016 bylo na kempu mnoho účastníků
z předchozích let či pravidelných hráčů našich vinohradských kroužků.
Těší náš, že i novým fotbalistům se kemp líbil. Program tábora probíhal jako v minulých letech: děti dopoledne trénovaly, hrály hry,
po obědě měly duchovní program, skupinky a odpoledne hrály zápasy.
Vrcholem tábora byly individuální soutěže a turnaj. Vítězům se dostalo
zasloužených odměn a potlesku od spoluhráčů, rodičů a hostů.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
Ondřej Mazaný

POMOCNÍ VEDOUCÍ: P. Dostálík, L. Kozák,
A. Jindrová, L. Petrusová, Š. Pudlovský,
M. Mácová, L. Soljaková, K. Tvrdá
a 4 zahraniční trenéři

Příměstský kemp není jen letní aktivitou pro děti pracujících rodičů,
ale i příležitostí pro službu a růst našich trenérů a dobrovolníků.
Poprvé měl organizaci a vedení celé fotbalové části na starosti trenér
Pavel Dostálík, který tak ukázal jak své skryté schopnosti, tak i zkušenosti získané trénováním na pravidelném kroužku či jiných akcích.
Rolí trenérů se velmi dobře zhostili i Šimon Pudlovský, dobrovolný
vedoucí AFC Děti Praha 2, a Lukáš Kozák, trenér týmu AFC Muži 15+.
Nepostradatelnou pomocí byly i ženy ze sboru Církve bratrské
v Římské, které zastaly ty ostatní funkce. Zajistily vše okolo oběda,
vedly písně, asistovaly trenérům apod. Zahraniční trenéři, tentokráte
i ze Španělska, byli zábavní a děti se s nimi pobavily. Hlavní vedoucí
kempu dohlížel na chod, dával zpětnou vazbu, byl k dispozici, ale také
vedl některá cvičení.

Vize: Seznámit nové účastníky a jejich rodiny s křesťanskými hodnotami a prohloubit vzájemné vztahy.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2015: 0,- Kč
Příjmy: 37.139,- Kč
Výdaje: 53.977,- Kč
Výsledek: -16.838,- Kč
ZPRACOVALA: Aneta Jindrová
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MEZINÁRODNÍ TURNAJ
místo:
Praha

počet účastníků:
95

termín:
28.-29.10.2016

3. ročník futsalového turnaje.
Po dvou letech jsme opět hostili mezinárodní událost, na kterou byly
pozvány všechny pobočky Ambassadors. Již potřetí se tak mohli
vedoucí, dobrovolníci, trenéři i hráči našich evropských kanceláří či
spolupracující skupiny setkat k fotbalovým zápasům, ale i obecenství,
sdílení, duchovnímu programu a individuálním plánovacím schůzkám.
I letos byla zahraniční účast dvoudenního turnaje hojná. Se třemi
českými týmy přijeli poměřit síly hráči tradičně z Irska, Holandska,
Španělska, Srbska, Slovenska, ale nově i z Moldávie a Ruska.
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HLAVNÍ VEDOUCÍ:
J. Němeček,
A. Jindrová

POMOCNÍ VEDOUCÍ: P. Dostálík,
K. Rybáček, Š. Morozová, D. Průša,
T. Pudlovská, V. Skalická, T. Skrbek, K. Sojka,
M. Wagenknecht

Turnaj se letos konal v nové, kvalitní hale, kde jsme ocenili nejen
zázemí, divácké tribuny, ale i světelnou tabuli. Systém turnaje
umožnil každému týmu hrát maximální možný počet zápasů a velmi
se osvědčilo oslovení rozhodčích Pražské futsalové ligy. Turnaj byl
velmi dobře zorganizován, panovala přátelská atmosféra, i když se
někteří hráči postarali o zvýšení adrenalinu. Z večerního duchovního
programu účastníci nejvíce ocenili představování týmů, ale jeho délka
a únava způsobily, že prostor pro rozhovory hráči využili jen krátce.
V sobotu se rozhodlo o vítězi a největší pohár putoval
do rukou ruských futsalistů. Možná ale bude na turnaj nejvíce vzpomínat moldavský tým, který se díky nákladnému ošetření nefotbalového
rázu dostal do finanční tísně. Jeho převážně nevěřící hráči okusili
od křesťanů z Čech a Rumunska (po cestě) pomoc bližnímu v praxi.

Vize: Setkání vedoucích a hráčů evropských poboček,
společné uctívání Boha a svědectví pozvaným týmům.

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:
Převod z r. 2015: 0,- Kč
Příjmy: 43.691,- Kč
Výdaje: 60.207,- Kč
Výsledek: -16.516,- Kč
ZPRACOVALA: Aneta Jindrová
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Naše organizace má dárce i v cizině, kteří věří naší misi a podporují
především pracovníky Ambassadors. Bez této finanční pomoci
bychom museli všechnu práci nechat na dobrovolnících. Částka
cestovních nákladů zahrnuje i letenky, cenu autobusu na kemp atd.
Je to proto, že naše práce se neomezuje pouze na ČR, ale zůstáváme
v kontaktu i s ostatními pobočkami. Částka náklady na zaměstnance
zahrnuje nejen náklady na tři pracovníky, ale i jejich zákonné pojištění
a ostatní odvody. Jak je z vyúčtování vidět, více než 80% z peněz, které
vybereme od účastníků našich akcí a od našich hráčů je použita
na zaplacení nájmů, ubytování a stravování pro naše aktivity. Zbylých
20% pak zůstává na obnovu vybavení a pokrytí ostatních nákladů.
Minulý rok jsme skončili s kladným výsledkem právě díky darům
od našich zahraničních dárců. Peníze vybrané od účastníků akcí
by samy nepokryly veškeré náklady spojené s našimi akcemi.
Ondřej Mazaný, ředitel spolku
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Příjmy
Finanční dary z ČR

Finanční dary ze zahraničí
Hráčské, účastnické a členské příspěvky
Ostatní příjmy
Celkové příjmy

389 376,20 Kč

1 267 865,35 Kč
591 536,28 Kč
9 776,36 Kč
2 258 554,19 Kč

Výdaje
Spotřeba materiálu

207 328,86 Kč

Ubytování na akcích

163 476,00 Kč

Cestovní náklady

111 249,78 Kč

Stravování a občerstvení

59 193,46 Kč

Internet, web, komunikace
Pronájmy hřišť, tělocvičen, startovné,
ligové poplatky

26 989,83 Kč

Nájem kanceláře, energie
Náklady na zaměstnance, odvody, dohody

267 984,00 Kč
33 329,88 Kč
1 140 982,10 Kč

Služby a poplatky

46 511,12 Kč

Ostatní náklady

43 602,91 Kč

Celkové výdaje

2 100 647,94 Kč

Výsledek hospodaření

157 906,25 Kč

Účetní uzávěrku za rok 2016 sestavila Iva Němečková, která současně
vede i účetnictví organizace. Revizi účetnictví a hospodaření spolku
provedla Zuzana Hebká.
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PODĚKOVÁNÍ A PARTNEŘI
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům a účastníkům našich
kempů, všem našim partnerům, ať už z církví nebo mimo ně, všem
našim dobrovolníkům a vedoucím, protože jen díky nim jsme mohli
uskutečnit činnost, která v minulém roce proběhla. Jsme vděční
za všechny, kteří přispěli finančně na naše aktivity, kempy
nebo kroužky, protože bez jejich darů by se spousta lidí nemohla
našich akcí účastnit. Každý rok bojujeme s tím, že naše ceny rostou
a neumíme snížit naše náklady a zároveň zachovat stejnou kvalitu
našich akcí. Jsme moc rádi i za všechny naše dárce, protože právě oni
nás drží při této práci a umožňují nám, že se můžeme věnovat
Ambassadors naplno. Velký dík patří hlavně Bohu, protože věříme,
že naše práce není jen lidské snažení, ale můžeme dělat naši práci
právě díky jeho milosti a požehnání.
Ondřej Mazaný, ředitel spolku
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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

Kontrolní orgán Ambassadors Football Czech Republic, z. s.

Zuzana Hebká

Dušan Lampart

Karel Moškoř
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