
TAKY MÁŠ RÁD FOTBAL? 

My v Ambassadors milujeme fotbal na všech úrovních, je to naše  

vášeň. Fotbal ale není smyslem našeho života. Smysl života jsme 

našli jinde a právě proto ve fotbale nacházíme především radost  

a uspokojení. Vedoucí v Ambassadors spojuje jejich víra a fotbal. 

KDO JSME 

Ambassadors Football je mezinárodní křesťanská fotbalová  

organizace, která byla založena v roce 1990 v Anglickém Boltonu. 

Ambassadors sdružuje fotbalisty na různých úrovních a spolupra-

cuje s fotbalovými kluby, sportovními a křesťanskými organizace-

mi. Klademe důraz na fairplay a naše hodnoty. 

NAŠE POSLÁNÍ 

Komunikovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu všem lidem skrze 

fotbal. 

NAŠE VIZE 

Proměna společnosti a jednotlivců skrze fotbalové programy. 

NAŠE HODNOTY 

FOTBAL: Zapojujeme se do fotbalových akcí na všech úrovních 

fotbalu se zápalem, snahou o dokonalost a s respektem. 

CÍRKEV: Uznáváme dlouhodobou a transformační roli církve  

ve světě. 

TÝM: Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery na dosažení 

společných cílů. 

SLUŽBA: Dle křesťanských principů sloužíme druhým  

a upřednostňujeme znevýhodněné. 

KONTAKTY 

Ambassadors Football Czech Republic, z. s. 

Soukenická 1193/15 

110 00 Praha 1 

IČO: 269 832 57 

 

W: www.ambassadors.cz 

W: www.ambassadorsfootball.org 

E: info@ambassadors.cz 

F: facebook.com/ambasssadors.czech 

 

Ondřej Mazaný, ředitel spolku 

E: mazany.o@ambassadors.cz 

M: +420 774 400 721 

 

Jan Němeček, předseda klubu Ambassadors FC Praha 

E: jnemecek@ambassadors.cz 

M: +420 732 147 847 

 

 

 

 

DALŠÍ POBOČKY 

Austrálie, Brazílie, Chile, Guatemala, Haiti, Holandsko,  

Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Mexiko, Mosambik,  

Nigérie, Peru, Severní Irsko, Španělsko, Thajsko, USA,  

Velká Británie, Zambie 



Od počátku působení Ambassadors v České republice se našich 

akcí zúčastnily tisíce dětí a mladých fotbalistů, kterým se věnova-

ly desítky vedoucích. 

NAŠI VEDOUCÍ 

Klademe důraz na to, aby naši vedoucí byli vzorem pro hráče, 

které trénují.  

„Věřím, že mi Bůh dal talent být tu pro druhé a sloužit jim 

skrze Ambassadors. Než jsem nastoupil na stáž, nevěděl jsem,  

že ta služba je tak rozmanitá a zajímavá. Pomáhám s několika 

různými projekty a dělám i věci, do kterých bych se asi sám jinak 

nepustil.“ 

Marek o své službě a stáži v Ambassadors  

 

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE 

Budeme rádi spolupracovat s každým, kdo respektuje naše  

hodnoty a sdílí naše cíle. 

Můžeme pomoci s organizací fotbalových táborů, turnajů a soutě-

ží. Kromě organizace aktivit můžeme poskytnout i školení,  

duchovní poradenství či kaplany. Máme mezinárodní zkušenosti 

a nebojíme se výzev. 

FOOTBALL • FAITH • FUTURE 

FOOTBALL:  Snažíme se o co nejlepší fotbalový program,  

trénink i výkon. 

FAITH:  Křesťanská víra je naší neoddělitelnou součástí,  

 proto se odráží i v tom, jak fotbal děláme. 

FUTURE:  Záleží nám na jednotlivých hráčích a není nám  

lhostejná jejich budoucnost. 

„Byl jsem překvapený statečností některých věřících, kteří se 

navzdory režimu nechtěli vzdát své víry.“ 

David Oakley vzpomíná na rok 1988, kdy poprvé  

jako hráč navštívil ČR. 

NAŠE HISTORIE V ČR 

 1988: do Poděbrad přijíždí fotbalový tým ze zahraničí s vizí 

založit křesťanskou fotbalovou organizaci 

 1994: první aktivity Ambassadors (týmy, kempy, turnaje) 

 2003: vzniká samostatná česká pobočka Ambassadors v Písku 

 2004: organizace se přesouvá do Prahy 

 2014: globálně se sjednocuje název poboček a my se stáváme 

Ambassadors Football Czech Republic 

 2017: organizujeme 8 týmů malé kopané a 1 tým velkého  

fotbalu, pořádáme 3 fotbalové kempy, soustředění, přátelská 

utkání, turnaje a další 

NAŠE CÍLE 

Ve spolupráci s fotbalovými svazy, kluby i jednotlivci a s podpo-

rou křesťanských církví chceme: 

 vést děti a mladé lidi k fotbalu 

 rozvíjet jak fotbalové dovednosti, tělesné schopnosti,  

tak i duchovní a osobní charakter hráčů a trenérů fotbalu 

 vytvářet prostředí, kde jsou uplatňovány křesťanské hodnoty 

 být mostem mezi fotbalovou veřejností a křesťanskými  

církvemi 

 

CO DĚLÁME 

Pro širokou veřejnost organizujeme fotbalové kroužky, kempy, 

turnaje i týmy na různých úrovních. 

Kromě projektů v ČR se zapojujeme i do akcí pořádaných jinými 

pobočkami Ambassadors po celém světě. 

„Laskaví vedoucí, profesionálně připravený křesťanský  

a sportovní program, přátelská atmosféra - to vše oceňuji  

na kempu Ambassadors. Honzík byl už dvakrát a příští rok  

se chce opět zúčastnit.“ 

Zpětná vazba rodičů  


