ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
22. ČERVNA 2014, ČESKÝ DUB
1. Valná hromada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen
jako „VH“) schválila program jednání v níže uvedeném pořadí.
(10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
2. VH zvolila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, generálního
sekretáře Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako
„AMF ČR“).
(10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
3. Volba Mostu za člena AMF.
Mostecká liga malé kopané byla zvolena za člena AMF ČR.
(10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
4. Návrh změny sídla AMF ČR.
Změna sídla AMF ČR na Vinohradskou 124, Praha 3, byla odsouhlasena.
(10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
5. Návrh a projednání akcí reprezentace ČR 2014.
30. dubna - 2. května 2014 Soustředění národního týmu (Český Dub)
3. května 2014 Přátelské utkání ČR - Německo (nekonalo se)
20. - 22. června 2014 Zelencup
1. září 2014 SIMOST Cup - pokud budou finance, jinak se konat nebude
20. září 2014 Přátelské utkání Itálie - ČR (nebude se konat)
21. - 24. října 2014 Soustředění národního týmu (Český Dub)
24. října 2014 Přátelské utkání ČR - Rumunsko (nebude se konat)
23. - 27. listopadu 2014 Mistrovství Evropy v malém fotbale
19. - 30. března 2015 Mistrovství světa v malém fotbale

6. Návrh a projednání akcí výběrů oblastí pro rok 2014.
Je v plánu uspořádat turnaj výběrů oblastních svazů po vzoru skupin AMF na
Zelencupu, půjde o jednodenní turnaj, který bude předcházet soustředění
národního týmu v Č. Dubu. Turnaj bude sledován vedením reprezentace za
účelem nominace hráčů na ME 2014.
(10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
7. Návrh medializace v roce 2014.
Oblastní svazy by měly pracovat na medializaci v regionální úrovni a
zaktualizovat fakta o tom, kde všude je možné se o malém fotbalu v rámci
jejich regionu dozvědět. Na celorepublikovou medializaci nejsou v současné
době finanční prostředky.
Předsedové oblastních svazů zašlou R. Pazderovi informace o medializaci
v rámci jejich regionu do 31. 7. 2014.
(10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
8. Návrh realizace mobilní aplikace AMF ČR.
Představení realizace mobilní aplikace ze strany Správní rady AMF ČR (dále
jen jako „SR“). Oblastní svazy, které budou mít zájem o mobilní aplikaci,
osloví M. Horna s žádostí o nacenění. PSMF připraví mobilní aplikaci pro svůj
svaz a představí ji na nastávajícím zasedání VH.
9. Odsouhlasit členství v Evropské federaci malého fotbalu a Světové
federaci malého fotbalu.
VH odsouhlasila členství Asociace malého fotbalu ČR v Evropské federaci
malého fotbalu a Světové federaci malého fotbalu.
(10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
10. Podmínky členství AMF ČR v Českém olympijském výboru (ČOV) a
České unii sportu (ČUS).
SR představí VH podmínky členství v obou organizacích až budou známy, VH
pověřila SR jednáním o vstupu a vstupu do těchto organizací.
(10 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
ČUS: http://www.cuscz.cz/o-nas/podminky-prijeti-svazu-do-cus.html
ČOV: podmínky členství budou známy koncem června 2014.
11. Projednání rozpočtu AMF ČR na rok 2014.
Mobilní aplikace
René Pazdera (generální sekretář AMF)
Alena Sasková (účetní AMF)
Sídlo firmy
Reprezentace ČR (ME v malém fotbale)
Cestové Filip Juda
Oblastní svazy ČR
Final 4 2015 + kvalifikační turnaje
Pohár vítězů pohárů 2014
Zelencup (výběry svazů + reprezentace ČR)
Výběr oblastí (podzimní turnaj)
Medializace

0,384.000,60.000,7.300,600.000,100.000,0,135.000,30.000,43.000,50.000,0,-

Rezerva (např. zasedání VH, občerstvení)
20.000,Antonín Schneider (vedoucí reprezentace ČR) 10.000,Vratky půjček
424.000,MS USA 2015 (letenky)
300.000,Žákovský turnaj (Havlovice)
15.000,Celkem
2.178.300,(8 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
12. Diskuze.
13. Termín 2. kvalifikace o Final 4 Mistrovství ČR bude přesunut z důvodu
kolize se začátkem Mistrovství Evropy v malém fotbale z 22. 11. 2014 na
15. 11. 2014.
14. Termín následující řádné VH.
Byl stanoven na 25. ledna 2015, a to v případě, že přijde mimořádná finanční
podpora, pokud ne, posouvá se termín řádné VH na červen 2015, přesný
termín a místo konání bude stanoveno.
15. Závěr.
Nedílnou součástí zápisu ze zasedání VH je prezenční listina.

