ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
10. DUBNA 2015, BRNO

1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, z. s. (dále jen
jako „SR“) schválila program jednání v níže uvedeném pořadí.
2. SR zvolila zapisovatelem jednání Mgr. Reného Pazderu, generálního
sekretáře Asociace malého fotbalu České republiky, z. s. (dále jen jako
„AMF ČR“).
3. Ukončení členství MK Klatovy v AMF ČR.
SR rozhodla, že bude na příštím zasedání valné hromady AMF ČR (dále jen
„VH“) informovat její členy o ukončení členství MK Klatovy v AMF ČR.
E - mail od Karla Bíny:
„Dobrý den, žádám o vyloučení Klatovské malé kopané z AMF ČR. Naší
soutěž nadále pořádám, celých 15 let to tady v Klatovech dělám sám a za
celou dobu se žádný dobrovolník, co by se o to staral se mnou, nenašel. Na
vyplňování všech možných tabulek, přihlášek + hráčských registrací mně čas
nezbývá a i rozpočet mám na celou soutěž napnutý a tak opravdu řeším
každou korunu. Ještě loni jsem opravdu poctivě všechny obcházel s
přihláškami do AMF ČR - hráčské přihlášky a po půlročním snažení jsem to
vybral tak od poloviny. Startovné u nás činí 3.000,- Kč/tým/rok a z toho platím
rozhodčí, poháry pro všechny a řadu věcných cen. O ostatním ani nemluvím
(viz www stránky atd.). Pro letošek mám 21 týmů, oproti loňsku jich o 6 ubylo,
mládí v Klatovech asi tíhne k jiným sportům. S jedním sponzorem, který mně
dá 7.000,- Kč na rok, moc parády neudělám a sílu na obcházení firem prostě

už nemám. Prvotní myšlenka AMF ČR se mně moc líbila, určitě Vaše snažení
má smysl i výsledky, ale v jednom se prostě zázraky dělat nedají.
Děkuji za pochopení mé situace.“
Karel Bína
pořadatel Klatovské malé kopané
4. Prezentace AMF ČR oblastním svazům, které nejsou členy AMF ČR.
R. Pazdera pošle pozvánku na Zelencup zástupcům oblastních svazů, které
ještě nejsou členy AMF ČR. P. Brejla připraví do 15. května 2015
zaktualizovaný seznam těchto svazů, včetně kontaktních údajů na jejich
zástupce a následně jej pošle R. Pazderovi.
5. Projednání dokumentů k celostátní lize malého fotbalu (dále jen
„CLMF“).
Řídící komise CLMF předá SR veškeré dokumenty týkající se CLMF ke
schválení, a to do 30. dubna 2015.
6. Webové stránky CLMF.
P. Brejla informoval SR o vývoji obsahové stránky webu a dalším postupu.
7. Dotace pro provoz CLMF.
Dotace směrem k výběrům oblastních svazů pro první ročník CLMF jsou
zajištěny, SR dále potvrzuje svůj záměr na dlouhodobé finančně stabilní
CLMF.
8. Metodika nominací do národního týmu hráčů, kteří jsou aktivní v CLMF.
Nominace do národního týmu je v kompetenci reprezentačního trenéra.
Reprezentační trenér, resp. vedení reprezentace jsou povinni komunikovat
s Grémiem CLMF ohledně hráčských nominací. Zástupci řídící komise CLMF
budou společně s generálním manažerem národního týmu L. Zelenkou
pozvání na příští zasedání SR, aby SR informovali o postupech v nominacích
hráčů do reprezentačního týmu.
9. Podpora svazů, které nehrají CLMF.
Rozpočet je v kompetenci rozhodnutí VH. Návrh rozpočtu předloží SR na
nejbližším zasedání VH. V současné době se finalizují jednání o prostředcích
na rok 2015 a v souladu s předešlou VH se bude veškerá podpora směrem
k oblastním svazům řešit na příštím zasedáním VH.
10. E - mailové adresy s příponou malyfotbal.cz pro funkcionáře AMF ČR.
R. Pazdera zařídí vytvoření e - mailových adres s příponou malyfotbal.cz pro
funkcionáře AMF ČR.
11. Partneři a sponzoři CLMF.
SR ve spolupráci s P. Brejlou připraví rozdělení reklamních ploch dle podoby
jednotlivých hřišť. Na příštím zasedání SR bude P. Brejla informovat o
postupu realizace tohoto bodu.

12. Předstránka webu AMF ČR.
SR rozhodla o využití předstránky webu AMF ČR pouze pro aktivity AMF ČR
bez omezení a pro projekty a produkty třetích stran pouze po omezenou dobu.
13. Žádosti o dotace (např. na MAS - Místní akční skupina)
SR rozhodla, že je schopna připravit doporučující dopisy pro oblastní svazy k
žádostem o finanční podporu, příp. konzultace ke konkrétním projektům
(žádostem).
SR doporučuje členským oblastním svazům AMF ČR sledovat výzvy
k podávání žádostí o finanční podporu lokálních projektů na regionální úrovni.
14. Termín a místo konání ME v malém fotbalu 2015.
ME pro rok 2015 se bude konat v Chorvatsku (Vrsar) v termínu 6. - 11. 9.
2015.
15. Závěrečná zpráva z MS 2015 v USA.
F. Juda představí ostatním členům SR závěrečnou zprávu, včetně finančního
vyúčtování, do příštího zasedání SR.
16. Určení příštího termínu zasedání SR AMF ČR.
Zasedání SR AMF ČR se uskuteční 11. 5. 2015 od 15:00 v Pardubicích,
Pernerova 1490.
17. Diskuze.
18. Závěr.
Přítomni za SR:

Dr. Filip Juda

Matěj Horn

Ing. Jan Mráka

Mgr. René Pazdera

Pavel Majer

Host:

Petr Brejla - koordinátor projektu celostátní ligy

