
 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 

ROHÁČOVA 14, 130 00 PRAHA 3, IČ: 269 95 751 

 

25. LEDNA 2017, PRAHA 

 
Začátek jednání: 08:15 

 
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. Mistrovství Evropy v Brně 2017. 

SR vzala na vědomí report o činnosti organizačního výboru ME 2017.    
 

4. Logomanuál AMF ČR. 

SR schválila podobu logomanuálu pro malý fotbal.  
 

5. Český národní pohár 2017. 
SR vyzývá zástupce oblastních svazů k podávání kandidátek na pořádání 
Českého národního poháru pro rok 2017 s předpokládaným termínem konání 
v červenci 2017. Kandidátky je třeba zaslat do 28. 2. 2017 na mail 
info@malyfotbal.cz.  
 

6. Zájemci o vstup do AMF ČR. 
SR vzala na vědomí informaci P. Brejly o stavu konzultací nově přistupujících 
oblastních svazů v Plzni, Kolíně a Znojmě. 
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7. Grémium DRFG Superligy malého fotbalu a školení rozhodčích. 
SR vzala na vědomí zápis ze zasedání Grémia DRFG Superligy malého 
fotbalu a k jednotlivým bodům podléhajícím schválení zaujme stanovisko po 
jejich prostudování, tedy na příštím zasedání SR. 
 
SR vzala na vědomí informace P. Majera ze školení rozhodčích.    

 

8. Plán akcí reprezentace a objednávka vybavení od Topforsport. 
L. Zelenka bude přizván na příští zasedání SR ve věci upřesnění plánu 
reprezentace a jeho rozpočtu. 
 
SR schválila objednávku reprezentace a objednání proběhne dle smlouvy 
Agentury AMF a společnosti Topforsport.  
 

9. MS v Tunisku 2017. 
SR schválila účast českého národního týmu na MS v Tunisku (11. - 20. 8. 
2017). 
 

10. Schválení termínových listin, rozlosování a dokumentů pro soutěžní 
ročník 2017. 
SR schválila předložené termínové listiny, rozlosování a příslušné dokumenty 
pro soutěžní ročník 2017 v rámci organizace základních (regionálních) soutěží 
AMF ČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťují jednotlivé sportovní kluby 
(oblastní svazy). 
 

11. SportVideos365. 
SR vyslechla prezentaci zástupců společnosti SportVideos365 a rozhodla se 
vyzkoušet jejich produkt na prvním jarním utkání DRFG Superligy malého 
fotbalu.  

 

12. Určení příštího termínu zasedání SR. 
Zasedání SR se uskuteční ve středu 22. 2. od 10:30 v Obořišti (penzion Nový 
rybník).  
  

13. Diskuze, závěr. 
 

Konec jednání: 15:00 

 

 
Přítomni za SR: Filip Juda    Matěj Horn 
    
   René Pazdera   Pavel Majer 

 
Jan Mráka 

  
 
Hosté:   Petr Brejla    Ondřej Nedoma 
 
   zástupci společnosti SportVideos365 
 


