ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
ROHÁČOVA 14, 130 00 PRAHA 3, IČ: 269 95 751
22. ŘÍJNA 2018, PARDUBICE
Začátek jednání: 10:45
1. Správní rada Asociace malého fotbalu ČR, 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 ČR, z.s. (dále jen jako „AMF
ČR“).
3. MS v malém fotbale U21 2018 v Praze.
SR gratuluje národnímu týmu ČR do 21 let a realizačnímu týmu k titulu
mistrů světa v malém fotbale a děkuje organizačnímu týmu (zejména P.
Majerovi a O. Nedomovi) i rozhodčím za odvedenou práci.
4. Projekt Evropské federace malého fotbalu - turnaj mini4eU v
Maďarsku.
SR děkuje týmům z Brna a Chomutova (zástupce oblastního svazu
v Mostě) za účast v kategorii mužů, týmu z Jihlavy v kategorii juniorů a
týmu z Brna v kategorii žen a gratuluje Chomutovu a Jihlavě k úspěchu
v podobě druhého místa na turnaji.
5. Registrační známka MALYFOTBAL.CZ.
M. Horn informoval SR o provedení registrace ochranné známky
MALYFOTBAL.CZ na úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví.
6. Automatická účast vítěze posledního Českého národního poháru
(dále jen „ČNP“) v příštím ročníku.
SR zamítla automatickou účast vítěze posledního ČNP v příštím ročníku
(obdobně jako v play-off hokejové Extraligy nemá předchozí vítěz ligy
účast ve vyřazovací části jistou, protože se jedná o nadstavbovou část
soutěží v jednotlivých oblastních svazech).

7. Galavečer malého fotbalu 2018.
SR pověřila P. Brejlu a O. Nedomu organizací galavečera malého
fotbalu, který se bude konat v sobotu 24. 11. 2018 od 18:00 v Praze
(Paspův sál, Nádražní 48/92).
8. Určení příštího termínu zasedání SR.
Zasedání SR se uskuteční ve čtvrtek 1. 11. 2018 od 10:30 v Pardubicích.
9. Diskuze, závěr.
Konec jednání: 19:15
Přítomni za SR:

Hosté:

Matěj Horn

Filip Juda

Pavel Majer

René Pazdera

Petr Brejla

