ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
11. KVĚTNA 2015, PARDUBICE
Začátek jednání: 15:00
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. Prezentace AMF ČR oblastním svazům, které nejsou členy AMF ČR.
P. Brejla poslal pozvánku na Zelencup zástupcům oblastních svazů, které
ještě nejsou členy AMF ČR, a u kterých se podařilo dohledat aktuální
kontakty. P. Brejla připravuje zaktualizovaný seznam zbylých nečlenských
svazů, včetně kontaktních údajů na jejich zástupce a následně jej pošle R.
Pazderovi.
4. Celostátní liga malého fotbalu, změna názvu.
SR odsouhlasila změnu názvu z „Celostátní liga malého fotbalu“ (CLMF) na
„Liga malého fotbalu“ (LMF).
5. Projednání dokumentů k LMF.
Dokumenty k LMF jsou připravené a budou schváleny valnou hromadou AMF
ČR (dále jen „VH“), k dispozici budou v elektronické podobě.
6. Webové stránky LMF.
P. Brejla předá podklady pro realizaci webu LMF dne 14. 5. 2015. Dodavatel
webové prezentace představí web LMF na nadcházející VH.

7. Metodika nominací do národního týmu hráčů, kteří jsou aktivní v LMF.
Po diskuzi se zástupci Řídící komise LMF (dále jen „ŘK“) a generálního
manažera reprezentace Luďka Zelenky, kteří byli osobně přítomni zasedání
SR, schválila SR postup při nominaci hráčů do národního týmu.
Výběr hráčů pro národní tým provádí reprezentační trenér (resp. realizační
tým reprezentace) v součinnosti s ŘK a oblastními svazy sdruženými v AMF
ČR. ŘK a oblastní svazy připomínkují navrženou nominaci a finální nominaci
předkládá realizační tým reprezentace ke schválení SR.
Nominační akcí na ME 2015 v Chorvatsku bude generálka LMF v rámci
Zelencupu 2015.
SR pověřila předsedu ŘK, aby vytvořil směrnici pro nominaci hráčů do
národního týmu do 31. 12. 2015.
8. Partneři a sponzoři LMF.
SR ve spolupráci s P. Brejlou připravila a projednala rozdělení reklamních
ploch dle podoby jednotlivých hřišť. Na příštím zasedání SR představí P.
Brejla zapracované připomínky.
9. Termín a místo konání ME v malém fotbalu 2015.
ME pro rok 2015 se bude s definitivní platností konat v Chorvatsku (Vrsar)
v termínu 21. - 27. 9. 2015.
10. Závěrečná zpráva z MS 2015 v USA.
F. Juda představil ostatním členům SR draft závěrečné zprávy. Do příštího
zasedání SR zapracuje připomínky a připraví finální verzi pro prezentaci VH.
11. Zasedání Grémia LMF.
Grémium LMF bude zasedat dne 25. 7. 2015 od 15:00 v Brně (hotel Noem
Arch). R. Pazdera připraví pro každý oblastní svaz vlaječky (objednat bez
stojánku) a pro všechny zástupce jmenovky na stůl (černý podklad). P. Brejla
připraví program jednání, zajistí ubytování (prostřednictvím F. Judy) a jmenný
seznam účastníků.
12. Podpora dětí z dětských domovů prostřednictvím malého fotbalu.
SR vzala na vědomí prezentaci P. Brejly o možnosti spolupráce s dětskými
domovy nebo podpory dětí z dětských domovů z celé ČR, např.
prostřednictvím http://ddcup.cz/ (celoroční olympiáda dětí z dětských domovů)
spočívající v uspořádání turnajů v malém fotbalu pro tyto děti a zahrne
podporu těchto aktivit do rozvojového projektu malého fotbalu.
13. Vzor stanov AMF ČR.
SR projednala návrhy stanov AMF ČR a ukládá F. Judovi a M. Hornovi
finalizaci konečné podoby návrhu ve spolupráci s právní kanceláří do příštího
zasedání SR.

14. Dotace z rozpočtu MŠMT na rok 2015.
SR přijala informaci F. Judy a M. Horna z oponentury na odboru sportu
MŠMT.
15. Slavnostní zahájení LMF.
SR rozhodla o konání přátelského zápasu reprezentace ČR U21 jako
předzápas prvního kola LMF v Praze, jehož součástí bude i slavnostní
zahájení LMF za účasti zástupců MŠMT a médií.
16. Určení příštího termínu zasedání VH.
Zasedání VH se uskuteční 22. 8. 2015 od 10:00 v Praze (místo bude
upřesněno).
17. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční 8. 6. 2015 od 15:00 v Jihlavě.
18. Diskuze.
19. Závěr.
Konec jednání: 22:45

Přítomni za SR:

Dr. Filip Juda

Matěj Horn

Ing. Jan Mráka

Mgr. René Pazdera

Pavel Majer

Host:

Petr Brejla - předseda ŘK
Petr Pícha - místopředseda ŘK
Zdeněk Dolníček - člen ŘK
Luděk Zelenka - generální manažer reprezentace ČR
Svatopluk Bagara - příprava webových stránek LMF
Marek Bureš - příprava webových stránek LMF

