ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
ROHÁČOVA 14, 130 00 PRAHA 3, IČ: 269 95 751
6. ŘÍJNA 2016, PARDUBICE
Začátek jednání: 10:30
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. Spolupráce se společností UnionSoft.
SR vzala na vědomí pokračování prací na webech DRFG Superligy malého
fotbalu, AMF ČR a oblastních svazů.
4. Mistrovství Evropy v Brně 2017.
SR vzala na vědomí pokračování realizačních prací v přípravě areálu, prací na
prezentačních a marketingových materiálech, přípravě zajištění organizace a
marketingových partnerů.
SR pověřila S. Podroužka přípravou pravidelných reportů o činnosti
organizačního výboru ME 2017 ke každému zasedání SR.
5. Návrh na změnu pravidel pro DRFG Superligu malého fotbalu.
SR vzala na vědomí pokračování prací na nových pravidlech pro DRFG
Superligu malého fotbalu. Vzhledem k připomínkám členů Grémia DRFG
Superligy malého fotbalu bude finální návrh předložen SR do 31. 12. 2016.

6. Smluvní vztahy s partnery AMF ČR.
SR projednala možnost výhod pro členy AMF ČR v podobě slev od smluvních
partnerů AMF ČR z různých oblastí (pojištění, energie, apod.) a pověřila M.
Večeřu přípravou balíčků výhod a komunikací s oblastními svazy.
7. Logomanuál AMF ČR.
SR pověřila O. Nedomu přípravou nabídek na zpracování logomanuálu AMF
ČR (logo, grafická podoba webových stránek, tiskoviny, inzeráty, hlavičkový
papír, vizitky, atd.). SR schválila, zadání pro podobu loga, které bude vycházet
z textu „malyfotbal.cz“.
8. Směrnice pro plán akcí reprezentace.
SR schválila směrnici pro plán akcí reprezentace. R. Pazdera zašle tento
dokument reprezentačnímu úseku AMF ČR.
9. Nákup služeb v rámci DRFG Superligy malého fotbalu.
SR schválila centrální nákup služeb (např. doprava) prostřednictvím Agentury
AMF s.r.o. za služby související s DRFG Superligou malého fotbalu.
10. Strategie AMF ČR.
SR pověřila F. Judu přípravou strategie AMF ČR na období 2017 - 2020 do
31. 12. 2016. Strategie bude prezentována a navržena ke schválení na
nejbližší Valné hromadě AMF ČR (dále jen „VH“).
11. Možnost spolupráce se společností JoinThePlayers.
SR pověřila R. Pazderu pozváním zástupců společnosti JoinThePlayers:
http://www.jointheplayers.com/ k praktické prezentaci projektu statických
kamer na hřištích v termínu 11. 11. 2016 v Brně (Sport Centrum Srbská).
12. Zhodnocení EMF Ligy mistrů 2016.
SR vzala na vědomí hodnocení účastníků EMF Ligy mistrů z ČR (týmů a
rozhodčích) a pověřila F. Judu probrat náměty a připomínky s organizačním
výborem EMF Ligy mistrů.
SR děkuje mužstvům a rozhodčím za účast a reprezentaci AMF ČR a České
republiky na této mezinárodní akci.
13. Český národní pohár 2017.
SR pověřila P. Majera přípravou:
a) zadání AMF ČR pro kandidáty o pořadatelství Českého národního poháru
b) manuálu pro pořadatele Českého národního poháru
Oba dokumenty předloží do příštího zasedání SR. Předpokládaný termín
konání turnaje je červenec 2017.
14. Zájemci o vstup do AMF ČR.
SR vzala na vědomí přihlášku Kolínského svazu malého fotbalu do AMF ČR a
zařadí jejich žádost o vstup do AMF ČR do programu nejbližšího zasedání
VH.

SR vzala na vědomí zprávu P. Brejly o dalších možných kandidátech na
členství v AMF ČR.
15. Mistrovství ČR žen v malém fotbale.
SR rozhodla o uspořádání finálového dvojzápasu o titul mistryň žen v malém
fotbale mezi Brnem (Proklatě dobrý kuřata) a Blanenskem (FC Seňoritky
Černá Hora) v termínu 1. 11. 2016 v Brně, odveta se pak uskuteční na jaře
2017 v Blanensku.
16. Visegrád cup.
SR potvrdila účast českého národního týmu U21 na Visegrád cupu, který se
bude konat v termínu 5. - 6. 11. 2016 ve Znojmě.
17. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční v pátek 11. 11. 2016 od 10:00 v Brně (Srbská 4).
18. Diskuze, závěr.
Konec jednání: 18:00
Přítomni za SR:

Hosté:

Filip Juda

Matěj Horn

René Pazdera

Pavel Majer

Petr Brejla

Ondřej Nedoma

