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Výroční zpráva za rok 2021 
Ambassadors Football Czech Republic, z. s. 

 

Identifikace organizace 
Název:     Ambassadors Football Czech Republic, z. s. 

Sídlo:     Soukenická 1193/15, 110 00 Praha 1 

IČO:    26983257 

Tel.:    +420-732-147-847 

E-mail:   info@ambassadors.cz 

Www:     www.ambassadors.cz 

Právní forma:    zapsaný spolek 

Spisová značka:  L 15256 vedená u Městského soudu v Praze 

Vznik:   2. 12. 2004 

 

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace 
Vizí a posláním Ambassadors je sdílet křesťanské hodnoty se všemi lidmi prostřednictvím 

fotbalových aktivit v České republice. Tyto aktivity zahrnují fotbalové kluby, kroužky, tábory a 

turnaje. 

 

Hlavní činností spolku tedy je organizování sportovních a tělovýchovných aktivit především 

pro děti, mládež a sociálně znevýhodněné skupiny, stejně tak i pro širokou veřejnost. 

Další náplní činnosti organizace je vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro tyto 

aktivity či zajišťování vzdělávání svých členů a jejich školení v oblasti sportu a křesťanské 

fotbalové služby. 

 

Ambassadors sdružuje členy a jiné účastníky sportovní činnosti, kteří se chtějí podílet na vizi 

mezinárodní nevládní neziskové křesťanské fotbalové organizace Ambassadors Football. Cílem 

je, aby v každé zemi fungovala křesťanská fotbalová služba, která povede k pozitivní 

transformaci společnosti, komunit i jednotlivců. 

 

Svou činností tak napomáháme ke zdravému postoji ke sportu, dodržování sportovních 

ale i mravních pravidel, seznamování veřejnosti s křesťanskými hodnotami, k budování 

jednotlivce jakožto základu rodiny a rozvoji veřejného života, kultury a zdraví. 
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Orgány organizace 
Statutární orgán:  Ředitel - Jan Němeček 

Nejvyšší orgán:  Valná hromada 

Rada Ambassadors: Martin Biolek, Lukáš Kozák, Ondřej Mazaný,  Jan Němeček, David 

Průša, Martin Wagenknecht 

Kontrolní orgán:  Kontrolní komise – Pavlína Boháčková, Petr Kučera 

Předseda kontrolní komise – Kryštof Rybáček 

V roce 2021 došlo ke změně na pozici ředitele (statutárního zástupce).  

Také došlo ke změnám členů Rady Ambassadors. 

Došlo ke změnám ve složení kontrolní komise.  

Zpráva o činnosti organizace 
Rok 2021 byl ovlivněn pandemií koronaviru, kdy po část roku byly sportovní aktivity zakázány 

ze strany státu a z tohoto důvodu také nebylo možné dobře plánovat aktivity. Přesto se nám 

podařilo některé aktivity uskutečnit. Ambassadors Football především podporoval ve 

fungování svůj dceřiný klub Ambassadors FC Praha, kde se odehrávala pravidelná činnost v 

týmech. Uskutečnili jsme také letní fotbalový kemp pro 40 dětí v červenci a společný pobyt 

pro vedoucí, taktéž v červenci. Výraznou obměnou prošlo vedení organizace včetně volby nové 

Rady Ambassadors v říjnu a následně nového ředitele v listopadu. Podporovali jsme také nově 

vzniklou organizaci Ambassadors Football Slovakia v začátcích její činnosti. Část plánovaných 

aktivit a některé akce musely být zrušeny, nebo odloženy jako např. výměnný pobyt mládeže 

“Football for Change” podpořený grantem Evropské unie z programu Erasmus+. 

Děkujeme všem našim zapojeným vedoucím a dobrovolníkům i sponzorům a partnerům!  

Počet aktivně zapojených lidí v roce 2021: 233, z toho: 

● 50 v hlavním spolku 

● 183 v klubu Ambassadors FC Praha 

Uskutečněné projekty či činnosti organizace: 

● Ambassadors FC Praha – pobočný spolek, fotbalový klub (183 členů) 

● Ambassadors Football Slovakia - ve stavu zakládání pobočky AF na Slovensku 

● Fotbalový tábor: Kemp Ambassadors (40 účastníků), 

● Erasmus+ - Football For Change - ve stavu příprav 
 

Spolupracující organizace: 

Dorostová Unie, Evangelikální Aliance, Praha Sportovní, Evangelizační centrum M.I.S.E., 

Sbor Církve bratrské v Praze 1, Praze 2, Sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

Třanovice 
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