ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
ROHÁČOVA 14, 130 00 PRAHA 3, IČ: 269 95 751
11. LISTOPADU 2016, PRAHA
Začátek jednání: 10:00
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. Spolupráce se společností UnionSoft.
SR připomínkovala grafický návrh webu malyfotbal.cz, pověřila O. Nedomu
zapracováním těchto připomínek a představením konečné podoby do 25. 11.
2016. Následně se začne pracovat na grafickém návrhu webu DRFG
Superligy malého fotbalu a webech oblastních svazů.
4. Mistrovství Evropy v Brně 2017.
SR vzala na vědomí report o činnosti organizačního výboru ME 2017.
5. Logomanuál AMF ČR.
O. Nedoma představil SR logo vycházející z textu „malyfotbal.cz“ a byl
pověřen k zapracování připomínek. Po schválení loga bude následovat
vytvoření logomanuálu.

6. Český národní pohár 2017.
SR přijala průběžnou zprávu P. Majera s přípravou Českého národního
poháru 2017 v souladu s předchozím jednáním SR a pověřila P. Majera
dopracováním a předložením do příštího zasedání SR.
7. Zájemci o vstup do AMF ČR.
SR vzala na vědomí přihlášku Plzeňského malého fotbalu, z. s. do AMF ČR a
zařadí jejich žádost o vstup do AMF ČR do programu nejbližšího zasedání
VH.
SR pověřila P. Brejlu konzultací s Plzeňským malým fotbalem, z. s. ohledně
založení soutěže a přivedení nových týmů.
8. Koncepce rozvoje ženského malého fotbalu.
SR vzala na vědomí předloženou koncepci Z. Burýškem a pověřila F. Judu
zahrnout výstupy této koncepce do připravované strategie rozvoje malého
fotbalu v ČR.
9. Evropský pohár v malém fotbalu (Visegrád cup).
SR zhodnotila účast českého národního týmu U21 na Evropském poháru
v malém fotbalu (Visegrád cupu), který se konal v termínu 5. - 6. 11. 2016
v Jevišovicích na Znojemsku.
SR děkuje mužstvům za účast a reprezentaci České republiky na této
mezinárodní akci.
10. Celkový souhrn akcí a rozpočet reprezentace na rok 2017.
SR vzala předběžně na vědomí plán akcí reprezentace na rok 2017.
Realizace akcí bude podmíněna schválením rozpočtu Valnou hromadou.
SR schvaluje účast reprezentace ČR mužů a U21 na přípravném turnaji
v Rakousku.
11. Finální datum ME 2017 v Brně.
SR vzala na vědomí rozhodnutí EMF o konečném termínu EMF EURO 2017,
které se uskuteční od pátku 9. 6. 2017 do soboty 17. 6. 2017 v Brně.
12. Celostátní soutěž výběrů oblastních svazů U21.
SR vzala na vědomí návrh vzniku celostátní soutěže výběrů oblastních svazů
U21 formou turnajů a pověřila F. Judu zapracovat tento projekt do strategie
malého fotbalu na období 2017 - 2020.
13. Návrh podoby realizačního týmu pro rok 2017.
SR schválila podobu realizačního týmu reprezentace ČR mužů pro rok 2017
ve složení: Luděk Zelenka (generální manažer), Radek Pokorný (hlavní
trenér) a vzala na vědomí výběr zbývajících členů realizačního týmu ve
složení: Stanislav Bejda (asistent trenéra), Jakub Štefek (vedoucí týmu a
trenér brankářů), Petr Pícha (technický vedoucí, kustod).

SR pověřuje F. Judu úpravou kompetencí v organizaci realizačního týmu
s ohledem na problémy s přípravou a vyúčtováním poskytnutých záloh na
akce reprezentace ČR mužů do příštího zasedání SR.
14. Dotace z MŠMT na období 2017 - 2019, výzva pro kluby na program VIII.
R. Pazdera rozešle zástupcům oblastních svazů vzor výroční zprávy, která
musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost
v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp.
přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Tato musí být
řádně schválena Valnou hromadou. Jedná se mimo nový informační systém o
jedinou podstatnou změnu oproti žádostem z předchozích let.
Je potřeba si pečlivě přečíst přiložené podmínky. R. Pazdera rozešle
zástupcům oblastních svazů účelové určení a přehled dotačních programů.
Tyto dokumenty obsahují všechny potřebné informace.
15. Možnost spolupráce se společností JoinThePlayers.
SR
shlédla
prezentaci
zástupce
společnosti
JoinThePlayers:
http://www.jointheplayers.com/ k projektu statických kamer na hřištích a
předala kontakty na vlastníky areálů v Praze, Brně a Milovicích.
16. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční v pátek 13. 12. 2016 od 10:30 v Pardubicích.
17. Diskuze, závěr.
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