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ÚVOD  

Jaké akce jsme uspořádali v roce 2015? Jací lidé se podíleli na naší  

činnosti? To vše se lze dočíst dál v této zprávě. Já, jako ředitel, mám to 

privilegium veškeré informace v této zprávě nejdříve uvést. 

Naše organizace působí celosvětově a jednou z prvních zemí,  

kde vznikla sportovní služba Ambassadors, byla právě Česká republika. 

V roce 2014 jsme oslavili 20 let výročí a tak rok 2015 není oproti před-

chozímu, tak významný. Přesto byl jedinečný! 

V roce 2015 byla téměř všechna práce závislá na dobrovolnících,  

na mém kolegovi Janu Němečkovi a kolegyni Anetce Jindrové. Já jsem 

se věnoval své funkci jen částečně. Je úžasné sledovat naše vedoucí, 

jak se věnují druhým lidem a především dětem. Jejich odhodlání  

a vytrvalost si zasluhuje můj obdiv. Tento rok byl jedinečný i tím,  

že proběhl první příměstský fotbalový tábor v Třanovicích. 

Věřím, že naše akce měly vliv na spoustu mladých lidí, kteří si kromě 

zábavy a únavy odnesli i nové hodnoty a povědomí o naději, kterou 

máme v Ježíši Kristu. 

Ondřej Mazaný, ředitel spolku 
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Máme velkou radost ze zvedající se účasti. I proto jsme kroužek rozdě-

lili na mladší a starší skupinu. Mladší hráči trénují každý pátek  

od 16:00-17:00 a starší hned hodinu po nich. Zhruba 80% dětí je  

z nevěřících rodin, snažíme se proto objasnit základy křesťanství nevě-

řícím dětem a skrz ně i rodičům. Slovíčka většinou zaberou mezi pěti  

až deseti minutami. Pro zrychlení se druhá skupina při slovíčku začíná 

rozcvičovat s druhým trenérem. Během roku domlouváme přátelská 

utkání s branickým týmem a mají vždy velký ohlas. 

AFC PRAHA VINOHRADY DĚTI  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

PrahaPraha   celoročněceloročně   3535   

termín:termín:   

Dětský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 6-8 a 9-10 let. 
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Vize: Ukázat křesťanství a víru dětem jiného vyznání   

nebo nevěřícím.  

Největší radost mi v minulém roce udělal jeden z našich nejmladších 

hráčů, Viktor. Na slovíčkách jsme probírali vlastnosti a Viktor přicházel 

pravidelně na každý trénink s otázkou: Co budeme dneska probírat  

za vlastnost? Většinou jsme byli zvyklí na otázku: Jak dlouho budeme 

dneska hrát zápas? Viktor pochází z nevěřící rodiny a on i jeho mamin-

ka jsou rádi za křesťanská slovíčka, která by mohla být někomu jinému 

třeba "proti srsti". To nám dělá velkou radost.  

Během roku jsme zorganizovali přátelská utkání a to poslední proběh-

lo v příjemné atmosféře zejména díky rodičům, kteří přišli dobře nala-

děni. Děti byly velmi soutěživé a měli jsme radost, že v obou týmech 

byl dostatek hráčů. V poslední chvíli jsme dali vítězný gol. Následující 

trénink chtěly děti jen trénovat, aby se zlepšily v dalším zápase. Strhly 

s sebou ostatní děti, které na zápas nemohly dorazit. 

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Martin Wagenknecht 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Pavel Dostálík 

 

AFC PRAHA VINOHRADY DĚTI  

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Převod z r. 2014: 26.390,- Kč 

Příjmy: 48.200,- Kč 

Výdaje: 32.954,- Kč 

Výsledek: 41.636,- Kč 

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Martin Wagenknecht  

Dětský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 6-8 a 9-10 let. 
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Náš tým je založen na trénování fotbalu a společném povídání o křes-

ťanských principech. Setkáváme se každý čtvrtek od 16 do 17 hodin  

s mladší skupinou (6-8 let) a od 17 do 18 hodin se staršími hráči (9-12 

let) v areálu Hamrsport Braník. V zimních měsících pak v tělocvičně  

ZŠ Školní. Na příkladech ze sportovního i běžného života si přibližuje-

me biblické příběhy a jejich relevanci v našich životech - letos přede-

vším zkoumáním "týmu" dvanácti učedníků.  

Dětský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 6-8 a 9-12 let. 

AFC PRAHA BRANÍK DĚTI  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

PrahaPraha   celoročněceloročně   2020   

termín:termín:   
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Dětský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 6-8 a 9-12 let. 

AFC PRAHA BRANÍK DĚTI  

Vize: Skrze kvalitní trénink, společná zamyšlení a přístup 

trenérů se snažíme podpořit všestranný růst dětí a přiblížit 

jim křesťanskou víru v otevřeném prostředí.  

Děti s radostí kvitovaly letošní vyšší počet přátelských utkání s Vino-

hradským kroužkem a každý zápas nadšeně očekávaly. Střetnutí se 

soupeřem pomohla mj. k růstu týmového ducha. Zlepšení hráčů bylo 

znát především v individuálních dovednostech, pozitivního vývoje do-

znal také smysl pro fair play. Právě v přátelských kláních častěji dochá-

zelo k situacím, kdy hráči jednali v duchu fair play v náročných situa-

cích.  

Úspěchem byla též účast většího počtu hráčů z branického kroužku  

na letním fotbalovém kempu Ambassadors.  

Těší nás, že od založení týmu v roce 2011 vzrostl počet zájemců a že 

rodiče oceňují náš přístup k dětem. Jsme rádi, že křesťanská víra,  

o které se v rámci slovíček bavíme, není nikomu překážkou a že se děti 

samy zajímají. 

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Ján Bruncko,  

Karel Rozhoň, 

Kryštof Rybáček 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

 

 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Převod z r. 2014: 6.556,- Kč 

Příjmy: 36.196,- Kč 

Výdaje: 31.200,- Kč 

Výsledek: 11.552,- Kč 

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Kryštof Rybáček  
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Mladší hráči se scházeli každé pondělí, starší zase v úterý. Sedm trené-

rů se střídalo v organizaci. Jeden vedl trénink, druhý měl slovíčko  

pro děti a ostatní pomáhali, když byly děti rozdělené například na cvi-

čení. V mladší skupině se vedoucí zaměřovali na motoriku, se kterou 

mají některé děti potíže. Na každém tréninku nechyběl fotbálek,  

samolepky fotbalistů za aktivitu a slovíčka. Na ty se nám osvědčilo  

použít příběhy dětí nesoucí určité křesťanské poselství, protože  

v kroužku jsou děti z církve, které hrdě hlásí, že biblické příběhy znají.  

Dětský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 5-8 a 9-12 let. 

AFC TŘANOVICE DĚTI  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

TřanoviceTřanovice   celoročněceloročně   2727   

termín:termín:   
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Dětský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 5-8 a 9-12 let. 

AFC TŘANOVICE DĚTI  

Vize: Skrze fotbal oslovit děti z nevěřících rodin v okolí.  

Nejlepšími momenty bylo, když jsme mohli vidět, že děti dělaly pokro-

ky, zdokonalovali se nebo že se dokázaly ovládat. Pro trenéry bylo nej-

větším oceněním, zjištění, že jejich práce má smysl. Velkým povzbuze-

ním pro všechny bylo, když nám jeden tatínek vyjádřil svou velkou  

radost za to, jak je jeho syn v našem kroužku spokojený. Měl předcho-

zí zkušenost v klubu, kde bylo mnoho dravých jedinců, trenéři měli 

jiný přístup a necítil se tam dobře. A tak si především chválil přístup 

vedoucích a celkově kroužek Ambassadors, protože ze syna nehodlá 

vychovat profesionálního fotbalistu.  

Zorganizovali jsme i přátelská utkání s týmem volnočasového středis-

ka Dona Boska. Sice jsme byli poraženi, ale děti si vyzkoušely hrát jako 

tým a proti jinému protihráči. Na závěr sezóny jsme uspořádali akci 

společně s rodiči, kdy si tatínkové mohli se svými dětmi zahrát fotbal.  

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Jana Wewiórková 

 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Roman Glajcar, Aleš Klus, Daniel Klus, Ben 

Mrozek, Marek Roman, Luboš Tomiczek, 

Radek Wewiórka 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Finanční operace k tomuto 

projektu nešly přes účetnictví 

Ambassadors Football.  

ZPRACOVALA: ZPRACOVALA: Jana Wewiórková  
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Do června 2015 fungoval tým pro větší věkové rozpětí dětí. V létě jsme 

se spolu s trenéry Tomášem Skrbkem a Kryštofem Sojkou rozhodli,  

že hráče rozdělíme do dvou věkových kategorií. Tým do 13 let je tím 

mladším. Hráči měli trénink každou středu a součástí tréninku bylo 

vždy také křesťanské zamyšlení jednoho z trenérů. Osvědčilo se nám 

zvát do našeho týmu další trenéry Ambassadors. Bylo to vždy osvěžení 

tréninkové části a zároveň příležitost, aby pověděli svou zkušenost ze 

života s Bohem.  

AFC PRAHA ŽÁCI 11-13 LET  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

PrahaPraha   celoročněceloročně   2121   

termín:termín:   

Žákovský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 11-13 let. 
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AFC PRAHA ŽÁCI 11-13 LET  

Vize: Přiblížit hráčům zvěst o tom, že existuje Bůh, kterému 

na nich osobně záleží, a vytvořit prostředí, kde se budou 

cítit dobře.  

Jsme rádi, že se v týmu během roku vystřídalo přes 30 dětí a stále  

vnímáme zájem dalších. V létě přišli noví hráči, kteří svou přítomností 

podpořili rozdělené týmy tak, že jak v mladších, tak ve starších žácích 

je dostatečný počet na kvalitní trénink i fotbal. 

Ve fotbalové části jsme hráče učili základním fotbalovým dovednos-

tem (přihrávkám, zpracování, střelbě, vedení míče), ale i pokročilejším 

technikám (hlavičkování, brankářský trénink, spolupráce na hřišti). 

Také jsme hráli zábavné a týmové hry. Při křesťanském zamyšlení jsme 

se hráčům snažili ukázat na důležitost Boží existence a co to pro věřící-

ho člověka v každodenním životě znamená. Především jsme mluvili o 

tom, jaký Bůh je, o jeho vlastnostech, ale i o tom, jací jsme my lidé, o 

lidských  vlastnostech a o nás jako trenérech a hráčích. 

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Jan Němeček 

 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Kryštof Sojka 

 

 

HOSPODAŘENÍ ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ:HOSPODAŘENÍ ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ:  

Převod z r. 2014: 2.687,- Kč 

Příjmy: 35.060,- Kč 

Výdaje: 40.362,- Kč 

Výsledek: -2.615,- Kč 

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Jan Němeček  

Žákovský fotbalový kroužek pro hráče ve věku 11-13 let. 
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Vzhledem k nárůstu počtu účastníků během jarní časti sezóny, jsme se 

rozhodli od nového školního roku rozdělit věkovou kategorii na dva 

oddělené týmy. Díky tomu se nám podařilo lépe přizpůsobit tréninky 

pro danou věkovou skupinu. Zaměřili jsme tréninky hlavně na zlepšení 

základních dovedností a jejich propojení se složitějšími herními situa-

cemi. Začínáme tedy od základu, ale jdeme stále kupředu, a těšíme se 

že další rok bude stejně dobrý nebo lepší než předchozí a že se nás 

také bude scházet víc. 

AFC PRAHA ŽÁCI 13-15 LET  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

PrahaPraha   celoročněceloročně   1212   

termín:termín:   

Žákovský fotbalový kroužek pro chlapce a dívky ve věku 13-15 let. 
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AFC PRAHA ŽÁCI 13-15 LET  

Vize: Zasáhnout větší počet dětí na Vinohradech, pozvat je 

do sboru a na tréninky dorostového týmu.  

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Tomáš Skrbek 

 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Jan Němeček 

 

 

HOSPODAŘENÍ ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ:HOSPODAŘENÍ ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ:  

Viz. AFC Praha Žáci 11-13 let  

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Tomáš Skrbek 

Žákovský fotbalový kroužek pro chlapce a dívky ve věku 13-15 let. 

Pro hráče bylo jistě jedním z nejlepších momentů setkání na letním 

fotbalovém kempu Ambassadors, kde byla velká část týmu. Některé 

hráče také potěšilo posunutí věkové hranice, protože to pro ně zna-

menalo, že s námi mohli zůstat i v nové sezóně. V týmu panuje přátel-

ská nálada, která vyvažuje nižší počet hráčů v týmu. Pro nás trenéry 

bylo bez pochyby nejlepší, sledovat zlepšení hráčů jak ve fotbalových 

dovednostech, tak i v rozhovorech během programů. Na podzim jsme 

měli programy z knihy Finish Line. Každý z nich měl vcelku pozitivní 

odezvu. Nejvíce otázek vyvolal program, který se dotýkal témat  

„Potřebuje nás Bůh?“ a „Co pro něj můžu udělat právě já?“. Hodně 

zaujala myšlenka, že Bůh si používá právě takové obyčejné lidi jako 

jsme my. S knihou budeme pokračovat, ale chceme probírat i různé 

vztahy, které přirozeně vytváříme se spoluhráči, rodiči, spolužáky, atd.  
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Scházeli jsme se pravidelně k večerním tréninkům. Začínali jsme  

úvodní modlitbou, pak následoval tréninkový proces, rozehřátí, cviče-

ní, zakončený fotbalem. Po fotbale jsme se společně sešli ke křesťan-

skému zamyšlení. Tento rok jsme se často modlili za práci v jiných ze-

mích a v jiných týmech. Zároveň hráči předkládali svoje potřeby, za 

které jsme mohli prosit Boha. Tým se účastnil červnového turnaje Kra-

konošova kopačka v Turnově, odkud přivezl zlatý pohár, a na vánoč-

ním futsalovém turnaji v Písku vybojoval bronzovou placku. 

Mužský fotbalový tým pro hráče od 15 let, který pravidelně  

trénuje a soutěží. 

AFC PRAHA MUŽI 15+  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

PrahaPraha   celoročněceloročně   2020   

termín:termín:   
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Mužský fotbalový tým pro hráče od 15 let, který pravidelně  

trénuje a soutěží. 

AFC PRAHA MUŽI 15+  

Vize: Budovat tým, ve kterém jsou křesťanské hodnoty  

na prvním místě, a to jak na hřišti, tak i mimo něj.  

Trénovali jsme v areálu SOU U Krbu, v zimě pak v tělocvičně gymnázia  

Botičská, zápasy jsme hráli v Selesiánském středisku v Kobylisích.  

Na jaře se nám podařilo uhájit 1. ligu. Naproti tomu podzimní část no-

vé sezóny se výsledkově nevyvíjela dobře. Nicméně nejsem k tomu 

skeptický, poněvadž případný sestup by znamenal, že se nebudeme 

muset soustředit striktně na bránění technicky vyspělejších hráčů, více 

si zahrajeme, budeme mít větší prostor si osvojit tréninkové formace. 

Přesto jsou věci, které se nám jako týmu v zápasech dařily. Lze to jed-

noduše shrnout pod pojem fair-play. Všímali si toho hráči z jiných tý-

mů nebo i rozhodčí, což je dobře. Skoro bych řekl, že se to v rámci ligy 

stává "rutinou" a očekává se to od nás. Navázali jsme spolupráci s tý-

mem ze 3. ligy, jehož hráči s námi občasně trénovali. Byla to dobrá 

příležitost i pro navázání nových vztahů.  

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Marek Štěpán 

 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

David Průša 

 

 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Převod z r. 2014: 0,- Kč 

Příjmy: 27.620,- Kč 

Výdaje: 26.260,- Kč 

Výsledek: 1.360,- Kč 

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Marek Štěpán  
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Ženský tým se tradičně scházel v pondělí od 18:30 k tréninkům  

v SOU U Krbu. Tým se účastnil futsalové soutěže PSMF v Praze. 

V tomto roce se k vedení týmu připojil Dušan Lampart. Tým funguje 

od roku 2006 a i když se jeho složení mění, několik hráček zůstává  

po léta stejný a tvoří jádro týmu. V týmu panovala přátelská atmosfé-

ra, kterou si stávající i nové hráčky pochvalovaly. Pozorovali ji jak  

rozhodčí, tak i soupeřky na zápasech. I tímto způsobem jsme letos  

reprezentovali naši víru v praxi.  

AFC PRAHA ŽENY 15+  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

PrahaPraha   celoročněceloročně   1313   

termín:termín:   

Ženský futsalový tým v Praze pro hráčky od 15ti let. 

Tým se účastní futsalové soutěže organizované PSMF. 
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AFC PRAHA ŽENY 15+  

Vize: Proměna životů hráček skrze fotbal a víru.  

V minulém roce se holky poprvé scházely na tréninky i přes letní měsí-

ce (červenec a srpen) a také začaly pravidelně pod vedením Dušana 

Lamparta pracovat na fyzičce v rámci přípravy na podzimní sezónu. 

Jako již tradičně mělo velký úspěch společné podzimní soustředění 

pražských týmů, tentokrát v jihočeském Borotíně. Ale i další akce jako  

Vánoční besídka, běžecký závod či wellness víkend, kde se utužovaly 

vztahy a jež byly i příležitostí pro osobní rozhovory o víře v praktickém 

životě křesťanky. 

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Ondřej Mazaný 

 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Zuzana Hebká, Dušan Lampart, Markéta  

Srbová 

 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Převod z r. 2014: 3.538,- Kč 

Příjmy: 25.529,- Kč 

Výdaje: 28.125,- Kč 

Výsledek: 942,- Kč 

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Ondřej Mazaný  

Ženský futsalový tým v Praze pro hráčky od 15ti let. 

Tým se účastní futsalové soutěže organizované PSMF. 
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Zimní průprava pražských týmů na jarní sezónu i letos potvrdila svůj 

velký význam nejen po fotbalové stránce. Hráči i hráčky nabírali fyzic-

ké dovednosti v podobě tréninků, a měli i duchovní přípravu v podobě 

společných programů a modliteb. Byli spokojeni jak s technickými  

a herně orientovanými cvičeními, s duchovním programem, tak se 

společně stráveným časem. Na novém místě jsme byli spokojeni pře-

devším proto, že hala byla ve stejné budově jako ubytování, majitel 

nám ochotně vyšel ve všem vstříc a stravování bylo v těsné blízkosti.  

Zimní soustředění pro mužský a ženský tým Ambassadors Praha 

SOUSTŘEDĚNÍ TÝMŮ AFC PRAHA  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

Borotín u TáboraBorotín u Tábora   20.20. -- 22.2.201522.2.2015   1919   

termín:termín:   
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Zimní soustředění pro mužský a ženský tým Ambassadors Praha 

SOUSTŘEDĚNÍ TÝMŮ AFC PRAHA  

Vize: Propojit mužský a ženský tým.  

Harmonogram byl podobný předešlým soustředěním. Letos jsme mlu-

vili o existenci Boha a o tom, jak si jej lidé představují, přidávali jsme 

své osobní zkušenosti. Myslím, že vize byla z velké části naplněna a to 

jak na hřišti i mimo něj. Vnímal jsem, že mužský tým se více stmelil. 

Hráči, kteří se k nám do týmu přidali v průběhu roku, zapadli mezi nás 

a mohli jsme se otevřeně bavit. Stejně tak jedinci, kteří byli na sou-

středění, ale přes rok nestíhají nebo nemohou být s námi v týmech. 

Velmi pozitivně hodnotím smíšený turnaj, který probíhal v pátek  

večer. Smíšené týmy mužů a žen si mohou, ale také nemusí sednout.  

V našem případě se po velkém úspěchu turnaj zopakoval i v sobotu 

večer. Zimní soustředění vyvolalo zájem ženského týmu o jeho letní 

variantu, což je pro nás pozitivní zpětná vazba a povzbuzení.  

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

David Průša 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Pavel Dostálík, Ondřej Mazaný,  

Jan Němeček, Martin Wagenknecht 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Převod z r. 2014: 0,- Kč 

Příjmy: 20.998,- Kč 

Výdaje: 24.594,- Kč 

Výsledek: -3.596,- Kč 

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: David Průša  
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Od ledna do srpna probíhalo dlouhodobé školení a stáž, které se 

účastnili dva z našich vedoucích Pavel Dostálík a Martin Wagenknecht. 

Učili se především ve třech oblastech: Fotbal (jak být lepším trené-

rem), Bible (jak lépe rozumět a vykládat Bibli) a Leadership (jak vést 

ostatní). Jsme rádi, že za poslední tři roky tímto klíčovým programem 

prošlo 6 vedoucích z řad dobrovolníků. Díky nim může být naše práce 

taková, jaká je. Jsou klíčovými lidmi v organizaci v současnosti i pro 

blízkou budoucnost.  

STÁŽ A ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

PrahaPraha   celoročněceloročně   1212   

termín:termín:   

Skrze setkávání, školení, vysílání na konference a zahraniční zkušenosti 

pomáháme našim vedoucím růst ve více oblastech najednou.  
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STÁŽ A ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH  

Vize: Investovat do rozvoje a podpory dobrovolníků peníze, 

čas a úsilí hlavních pracovníků organizace.  

Vzhledem k tomu, že naši dobrovolní vedoucí dlouhodobě již řadu let 

odvádějí velmi dobrou práci ve funkcích trenérů, hráčů, organizátorů, 

rozhodčích, evangelistů, praktických pomocníků a v mnoha dalších 

rolích, tak je pro naši organizaci velice důležité dávat jim náležitou 

podporu a investovat do nich peníze i čas hlavních vedoucích organi-

zace. Jsme velice vděční za všechny ochotné dobrovolníky.  

Výsledky péče o vedoucí je vidět na výsledcích projektů, které sami 

buď vedou, nebo se na nich podílejí. Kromě projektu stáže, jsme pořá-

dali několik akcí pro všechny vedoucí (například víkendovka - společný 

výjezd mimo Prahu). Měli zde možnost strávit spolu více času, hledat 

řešení problémů svých projektů, společně studovat Bibli a absolvovat 

školení od vedoucích Ambassadors nebo z externích zdrojů. 

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Jan Němeček 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Ondřej Mazaný 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Převod z r. 2014: 0,- Kč 

Příjmy: 99.921,- Kč 

Výdaje: 108.478,- Kč 

Výsledek: -8.557,- Kč 

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Jan Němeček 

Skrze setkávání, školení, vysílání na konference a zahraniční zkušenosti 

pomáháme našim vedoucím růst ve více oblastech najednou.  
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Na turnaji soutěžila družstva 5 + 1 s maximálně 6 náhradníky. Hlavní 

cenou byl putovní pohár. Medaile a diplomy, případně něco dalšího 

byly samozřejmostí. Turnaje se účastnilo 89 hráčů a přišlo cca 30 divá-

ků. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření turnaje s tradicí, který bu-

de pořádán sborem Církve bratrské v Trutnově. Letos jsem při krátkém 

zamyšlení hovořil o odpuštění. Inspirací mi je život sám. Po této zkuše-

nosti považuji za šťastnější hovořit pouze jasně a srozumitelně o Kris-

tu. Hlavně nic komplikovaného.  

Venkovní turnaj v malé kopané. 

KRAKONOŠOVA KOPAČKA  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

Volanov, TrutnovVolanov, Trutnov   27.6.201527.6.2015   89+3089+30   

termín:termín:   
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Venkovní turnaj v malé kopané. 

KRAKONOŠOVA KOPAČKA  

Vize: Vytvořit turnaj s jedinečnou atmosférou a možností 

slyšet evangelium.  

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Jakub Ptáček 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Adéla Bischofová, Jiří Dušek  

 

 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Finanční operace k tomuto 

projektu nešly přes účetnictví 

Ambassadors Football  

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Jakub Ptáček 

Turnaj se vydařil, zřejmě zatím nejlépe. Velice k tomu přispěla skuteč-

nost, že se povedlo dát do kupy deset týmů. Nejlepšími momenty pro-

jektu byly vstřelené, nikoli obdržené góly. Poděkování patří  

Ambassadors za skvělé, všemi respektované, nemilované a přece  

oblíbené rozhodčí.  

3. ročník provázely tři novinky: 1) Oslovili a následně jsme zaplatili  

karikaturistu, který vytvořil hráčům zdarma originální vzpomínku - je-

jich vlastní obrázek. 2) Změnili jsme startovné z částky za tým na část-

ku za hráče. 3) Oslovili jsme s žádostí o podporu město  

a místní firmy. Všechny novinky se osvědčily. Karikaturista byl překva-

pením pro mnohé, startovné se stalo přívětivějším pro hráče a město  

i jedna firma poskytly podporu, která pomohla uhradit část nákladů. 
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Se změnou místa konání přišlo i několik inovací. Více jsme oddělili  

věkové skupiny. Večerní program byl jiný, večerky byly v jiný čas  

a i středeční výlet byl oddělený. Závěrečné zápasy celotýdenního  

turnaje byly již v pátek. Poprvé jsme dělali specializovaný trénink  

pro brankáře. Ve středu jsme nahradili tradiční kruhový trénink spo-

lečným tréninkem celé skupiny. Změny se osvědčily. Tématem kempu 

bylo "S kým hraješ?". Téma ukazuje na to, že tak jako v týmu hrajeme 

s dalšími spoluhráči, tak i v životě žijeme s dalšími lidmi.  

Týdenní fotbalový tábor s křesťanským programem 

KEMP AMBASSADORS  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

Chvojkovský mlýn, RakovníkChvojkovský mlýn, Rakovník   11.11. -- 18.7.201518.7.2015   

termín:termín:   

5151   
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Týdenní fotbalový tábor s křesťanským programem 

KEMP AMBASSADORS  

Vize: Nadchnout děti fotbalovým programem, prostředím  

a atmosférou kempu. Různými adekvátními formami sezna-

movat děti s křesťanstvím a křesťanským způsobem života.  

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Jan Němeček 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ:  POMOCNÍ VEDOUCÍ:  Tomáš Jeník, David 

Liguš, Martin Molnár, Sandra Němečková, 

David Průša, Kryštof Rybáček, Tomáš Skrbek, 

Kryštof Sojka, Marek Štěpán,  Martin Vejvoda 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Převod z r. 2014: 6.573,- Kč 

Příjmy: 167.620,-  Kč 

Výdaje: 204.727,- Kč 

Výsledek: -30.534,-  Kč 

ZPRACOVAL: ZPRACOVAL: Jan Němeček 

Kemp se vydařil. Atmosféra především ve starší skupině byla vynikají-

cí. Ohlasy po kempu a zpětná vazba také vyznívají pozitivně. Negati-

vem bylo zranění tří dětí. Největší radostí pro nás je, že 5 dětí projevi-

lo osobní zájem o křesťanskou víru a mělo různé dotazy. Bylo zřejmé, 

že přemýšlí o svém životě.  Při večerních programech jsme mluvili  

o emocích - nervózní, rozzlobený, vyčerpaný, osamělý, překvapený, 

optimistický - o tom, jaké jsou, že jsou normální, jak je zvládat a jak 

pomoci ostatním se s nimi vyrovnat. Četli jsme o biblických postavách, 

které dané emoce zažily. Sledovali jsme ovšem především hlavní linii 

jejich příběhu a snažili se přiblížit dětem, jaký je Bůh a jak jedná.  

Vedoucí také formou scének, osobních zamyšlení, rozhovorů a vlast-

ních programů předávali své vlastní zkušenosti a názory s křesťan-

stvím.  
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Příměstský tábor v centru Prahy byl provázen přímo tropickými teplo-

tami a tak dopolední tréninky a odpolední zápasy byly ještě náročněj-

ší. Počasí nám i nemálo změnilo připravený program, hráli jsme totiž 

více fotbalových, zábavných her, ale i vodní vybíjenou, kterou všichni 

uvítali. Před sluncem jsme se skrývali i po obědě na duchovní progra-

my a skupinky, na kterých jsme mluvili o životní změně, novém smyslu 

života a nové cestě apoštola Pavla. Zakončili jsme individuálními  

soutěžemi, zápasy o Pohár mistrů a slavnostním vyhlášením vítězů. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRAHA  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

PrahaPraha   10.10. -- 14.8.201514.8.2015   2929   

termín:termín:   

Denní dětský fotbalový tábor s křesťanským programem  

pro hráče ve věku 6-10 let. 
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRAHA  

Vize: Seznamovat děti a jejich rodiče s křesťanskými  

hodnotami skrze fotbal.  

Jsme rádi, že jsme pro pražské hráče mohli připravit již třetí ročník  

příměstského tábora a že stoupá obliba této alternativy klasických  

táborů. Jsme vděčni sboru Církve bratrské v Praze 2 za poskytnuté 

prostory pro naše společná setkání, zázemí a důstojné místo pro regis-

traci a vyzvedávání dětí. Mnozí rodiče by jinak ani netušili, že se  

za nenápadnými vchodovými dveřmi nachází církev. Tábor je příleži-

tostí pozvat rodiny účastníků i na následují nedělní bohoslužbu  

se sportovní tématikou. Šest členů tohoto sboru tvořilo většinu české-

ho týmu táborových vedoucích. Již potřetí nás v rámci spolupráce ev-

ropských poboček Ambassadors Football podpořili trenéři ze Severní-

ho Irska a mohli jsme tak opět zpestřit fotbalový tábor o anglickou 

konverzaci. Máme radost, že se tábora účastnilo i několik hráčů naše-

ho pravidelného kroužku na Vinohradech. 

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Ondřej Mazaný 

 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ: Pavel Dostálík, Aneta 

Jindrová, Monika Mácová, Lucie Soljaková, 

Tomáš Uher, Martin Wagenknecht, Timmy 

Gillespie, Kerry Jones, Ruth McClean 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Převod z r. 2014: 0,- Kč 

Příjmy: 41.650,- Kč 

Výdaje: 53.894,- Kč 

Výsledek: -12.244,-  Kč 

ZPRACOVALA: ZPRACOVALA: Aneta Jindrová  

Denní dětský fotbalový tábor s křesťanským programem  

pro hráče ve věku 6-10 let. 
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První ročník příměstského tábora měl pozitivní ohlas. Účastnilo se ho 

15 dětí, převážně z věřících rodin. Děti jsme rozdělili do tří skupin,  

každou z nich vedl jeden trenér. Každý den děti dopoledne trénovaly 

určitou dovednost. Hrálo se na hřišti, kde trénují během roku. Po obě-

dě byl krátký duchovní program, na který navazovaly skupinky. Odpo-

ledne děti denně trénovaly stejné disciplíny a tak zjišťovaly, jak se po-

stupně zlepšují. Na konci týdne se vyhodnotil pokrok. Poté následova-

ly oblíbené zápasy.  

Letní fotbalový tábor pro hráče ve věku 6-10 let  

z moravského regionu, ale nejenom pro ně. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TŘANOVICE  
počet účastníků:počet účastníků:   místo:místo:   

TřanoviceTřanovice   3.3. -- 7.8.20157.8.2015   1515   

termín:termín:   
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Letní fotbalový tábor pro hráče ve věku 6-10 let  

z moravského regionu, ale nejenom pro ně. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TŘANOVICE  

Vize: Naučit děti fotbalovým dovednostem a seznámit je  

s křesťanskými hodnotami skrze Biblické příběhy.  

Při sestavování programu jsme vycházeli z mládežnického kempu  

ve Smilovicích a na duchovní programy jsme použili stejnou kempo-

vou knížku jako na Příměstském táboře Praha 2015. Bavili jsme se  

o proměně Saula – apoštola Pavla. Duchovní programy vedli učitelé  

z nedělní besídky, kteří jsou zvyklí na delší látku a tak byl denní obsah 

knížky nakonec ještě krátký. Během ranních hodin probíhal program 

podle plánu, ale protože byly celý týden příliš vysoké teploty na sport, 

museli jsme vymýšlet alternativní program, což bylo docela těžké. Ve-

dle našich trenérů, učitelů z nedělních besídek nám pomáhali  

i rodiče a to se zajišťováním pitného režimu. Středeční výlet na horu 

Prašivá byl příjemnou změnou oproti vedru. Díky Pánu jsme neměli 

ani žádné zranění. Už teď plánujeme další ročník. 

HLAVNÍ VEDOUCÍ: HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Jana Wewiórková 

 

 

POMOCNÍ VEDOUCÍ: POMOCNÍ VEDOUCÍ:   

Roman Glajcar, Aleš Klus, Daniel Klus, Luboš 

Tomiczek, Radek, Wewiórka 

HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:HOSPODAŘENÍ PROJEKTU:  

Finanční operace k tomuto 

projektu nešly přes účetnictví 

Ambassadors Football.  

ZPRACOVALA: ZPRACOVALA: Jana Wewiórková  
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PODĚKOVÁNÍ  

Fotbalová  služba, kterou v České republice již 20 let vedeme, se děje 

díky Boží milosti a ochotným srdcím. V roce 2015 jsme zorganizovali 

10 fotbalových kroužků, 3 dětské tábory, zimní soustředění pro  

dospělé, víkendovku pro dobrovolníky, spolupořádali venkovní turnaj 

a měli další krátkodobé akce. Oslovili jsme přes 350 lidí celkem. 

Takový rozsah služby bychom nikdy nemohli zvládnout bez našich  

trenérů, dobrovolníků a pomocníků.  

Mnohokráte děkujeme všem zapojeným: Martinu Biolkovi, Janku 

Brunckovi, Pavlu Dostálíkovi, Romanu Glajcarovi, Zuzaně Hebké,  

Tomáši Jeníkovi, Anetě Jindrové, Aleši Klusovi, Danielu Klusovi, Anně 

Lachmanové, Dušanu Lampartovi, Davidu Ligušovi, Monice Mácové, 

Martinu Molnárovi, Karlu Moškořovi, Benjaminu Mrozkovi, Janovi  

a Sandře Němečkovým, Petru Němečkovi, Pavlu Plchotovi, Davidu 

Průšovi, Jakubu Ptáčkovi, Karlu Rozhoňovi, Kryštofu Rybáčkovi,  

Tomáši Skrbkovi, Kryštofu Sojkovi, Lucii Soljakové, Marku Štěpánovi, 

Luboši Tomiczkovi, Tomáši Uhrovi, Martinu Vejvodovi, Martinu 

Wagenknechtovi, Janě a Radku Wewiórkovým. 

Stejně tak partnerským sborům, které naše aktivity podpořili svou 

spoluprací, poskytnutím zázemí, finančně či personálně. Za to vděčí-

me sborům Církve bratrské v Praze 1, Církve bratrské v Praze 2, Církve 

bratrské v Trutnově a Slezské církvi evangelické augsburského vyznání 

v Třanovicích. 
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PODĚKOVÁNÍ  

V neposlední řadě patří velký dík všem sponzorům, kteří poslali  

finanční dary na stipendia, projekty či podporu našich vedoucích.  

Každý máme rozličná obdarování a možnosti, a tak jedni se mohou 

zapojit, jiní poskytnout prostor a druzí pomoci finančně. Díky veškeré 

ochotě zmíněných může být Ambassadors takto aktivní, přinášet  

naději, proměňovat lidská srdce, vést dobrovolníky ke zlepšení svých 

schopností a seznamovat společnost s křesťanskými hodnotami skrze 

sport. Děkujeme za Vaši důvěru v roce 2015. 

Ondřej Mazaný, ředitel spolku 

PODĚKOVÁNÍ  
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Jako nezisková organizace jsme financováni z darů nebo z příspěvků, 
které vybíráme od členů a účastníků našich akcí.  

V roce 2015 jsme skončili s kladným hospodářským výsledkem  

173 887,- Kč. 

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit finanční rezervu, abychom si 

mohli dovolit zaměstnávat pracovníky bez obavy, zda budeme schopni 

pokrýt jejich platy.  

Většina našich projektů skončila vyrovnaně, nebo v lehké ztrátě, kte-

rou pokryjeme z volných prostředků, nebo jiných projektů. 

Účetní uzávěrku za rok 2015 sestavila a účetnictví vede Iva Němečko-

vá. Revizi účetnictví a hospodaření spolku provedla Zuzana Hebká. 

 

Ondřej Mazaný, ředitel spolku 

 

 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

Příjmy 
  

Finanční dary z ČR 261 131,00 Kč 

Finanční dary ze zahraničí 914 595,00 Kč 

Hráčské, účastnické a členské příspěvky 467 714,00 Kč 

Ostatní příjmy 3 041,00 Kč 

Celkové příjmy 1 646 481,00 Kč 

   

Výdaje   

Spotřeba materiálu 86 753,00 Kč 

Ubytování na akcích 150 967,00 Kč 

Cestovní náklady 115 378,00 Kč 

Stravování a občerstvení 43 536,00 Kč 

Internet, web, komunikace 9 377,00 Kč 

Pronájmy hřišť, tělocvičen, startovné, ligové poplatky 169 280,00 Kč 

Nájem kanceláře, energie 33 393,00 Kč 

Náklady na zaměstnance, odvody, dohody 795 750,00 Kč 

Služby a poplatky 34 028,00 Kč 

Ostatní náklady 34 131,00 Kč 

Celkové výdaje 1 472 593,00 Kč 

   

Výsledek hospodaření 173 888,00 Kč 
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ORGÁNY SPOLKU  PARTNEŘI  

Ředitel spolku, člen Rady  

Rada Ambassadors Football Czech Republic, z. s. 

Kontrolní orgán Ambassadors Football Czech Republic, z. s. 

Ondřej Mazaný 

Zuzana Hebká Dušan Lampart Karel Moškoř 

Martin Biolek Ján Bruncko Jan Němeček Pavel Plchot 
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ORGÁNY SPOLKU  PARTNEŘI  



AMBASSADORS FOOTBALL CZECH REPUBLIC, Z. S.AMBASSADORS FOOTBALL CZECH REPUBLIC, Z. S.AMBASSADORS FOOTBALL CZECH REPUBLIC, Z. S.    

Soukenická 1193/15Soukenická 1193/15Soukenická 1193/15   

110 00  Praha 1110 00  Praha 1110 00  Praha 1   

IČO:26983257IČO:26983257IČO:26983257   
   

www.ambassadors.czwww.ambassadors.czwww.ambassadors.cz   

info@ambassadors.czinfo@ambassadors.czinfo@ambassadors.cz   


