ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
8. ČERVNA 2015, JIHLAVA
Začátek jednání: 16:00
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. Webové stránky LMF.
Do konce června 2015 bude SR představena nová podoba webu. Finální
termín pro spuštění se předpokládá do konce července 2015.
4. Partneři a sponzoři LMF (vizualizace na hřištích).
P. Brejla představil rozdělení reklamních ploch dle podoby jednotlivých hřišť.
5. Závěrečná zpráva z MS 2015 v USA.
SR vzala na vědomí finanční zprávu z MS a na zasedání VH bude připravena
kompletní závěrečná zpráva včetně textové přílohy.
6. Vzor stanov AMF ČR.
Konzultace s právní kanceláří a Českým olympijským výborem (ČOV) ohledně
nových stanov probíhají. Předpoklad termínu další verze je koncem června
2015.
7. Volba trenéra reprezentace ČR U21.
SR zvolila trenérem reprezentace ČR U21 Stanislava Bejdu (jednohlasně
schváleno).

8. Maxitip (smlouva, podmínky, stav realizace).
SR vzala na vědomí průběh spolupráce se společností Maxitip.
9. Zájezd na ME 2015 v Chorvatsku.
SR projednala myšlenku vypravení autobusu pro fanoušky na ME 2015
v Chorvatsku, F. Juda připraví návrhy možných řešení a poptá zájem
dopravce.
10. Komunikace s médii.
SR určila pro autorizaci mediálních výstupů kompetentní osoby, a to P. Brejlu
(LMF a oblastní svazy) a R. Pazderu (reprezentace a AMF ČR).
SR rozhodla, že P. Brejla zajistí proškolení oblastních svazů a účastníků LMF
v rámci příštího zasedání grémia LMF.
11. Medializace a sponzoring.
SR odsouhlasila koncept medializace malého fotbalu v sezóně 2015/2016 a
určila M. Horna na přípravu prezentace pro partnery a P. Brejlu na odbornou
spolupráci při přípravě nabídky medializace ze strany České televize.
Kontrolní termín je 25. června 2015.
12. Logo LMF.
SR jednohlasně schválila podobu loga LMF.
13. Promo video LMF (Filmondo).
SR schválila vytvoření promo videa LMF na základě tvorby videa společností
Filmondo pro Světovou federaci malého fotbalu (prezentační spot).
14. Odměny pro funkcionáře za práci pro AMF.
SR projednala systém odměňování členů komisí LMF a členů SR. Tento bude
předložen ke schválení na zasedání VH současně s rozpočtem AMF.
15. Schválení termínové listiny LMF.
SR jednohlasně schválila termínovou listinu LMF.
16. Články o historii, vzniku a budoucnosti malého fotbalu a AMF v ČR.
SR schválila koncept článků o malém fotbalu a pověřila P. Brejlu připravit
obsahovou a finanční stránku projektu do příštího zasedání SR.
17. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční 25. 6. 2015 od 14:00 v Hnanicích u Znojma.

18. Diskuze.
19. Závěr.
Konec jednání: 23:45
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