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Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl L, vložka 15256
Da zapisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 2. prosince 2004
Spisová značka: L 15256 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Ambassadors Football Czech Republic, z. s.
Sídlo: Soukenická 1193/15, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo: 269 83 257
Právní forma: Spolek
Účel:

Účel spolku
Ambassadors sdružuje členy a jiné účastníky sportovní činnosti, kteří se chtějí
podílet na vizi mezinárodní nevládní neziskové křesťanské fotbalové organizace
Ambassadors Football, aby v každé zemi fungovala křesťanská fotbalová služba,
která povede k pozitivní transformaci společnosti, komunit i jednotlivců.
Poslání spolku
Posláním a účelem Ambassadors je předávat křesťanské hodnoty všem lidem
prostřednictvím fotbalových klubů, táborů, turnajů, kroužků a jiných fotbalových
aktivit v České republice a dobrovolně podporovat ostatní organizace se stejným
posláním. .

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

prodej dárkových předmětů, literatury a reklamní činnosti
Název nejvyššího
orgánu:

Valná hromada

Statutární orgán - ředitel:
Ředitel:

Ing. ONDŘEJ MAZANÝ
Levského 3207/11, Modřany, 14300 Praha 4
Den vzniku funkce: 10. října 2014

Počet členů: 1
Způsob jednání: Ředitel je samostatným statutárním orgánem spolku. Ředitel spolek zastupuje

samostatně.
Kontrolní komise:

předsedkyně
kontrolní komise:

ZUZANA HEBKÁ, dat. nar. 13. července 1989
Feřtekova 545/11, Bohnice, 181 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 21. listopadu 2014
Den vzniku členství: 30. září 2014

člen kontrolní
komise:

KAREL MOŠKOŘ, dat. nar. 17. května 1953
č.p. 372, 739 51 Dobratice
Den vzniku členství: 30. září 2014

člen kontrolní
komise:

DUŠAN LAMPART, dat. nar. 4. května 1974
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Ve Vilkách 1939, 347 01 Tachov
Den vzniku členství: 30. září 2014

Počet členů: 3
Pobočný spolek: Počet záznamů: 1

Ambassadors FC Praha, IČ: 048 55 655
Soukenická 1193/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Ostatní skutečnosti:
Hlavní činnost spolku je komplex vzájemně provázaných aktivit zahrnujících
zejména:
organizování sportovních a tělovýchovných aktivit, zejména fotbalu, a vytváření
materiálních a tréninkových podmínek pro tyto aktivity, organizování fotbalových
aktivit především pro děti, mládež a sociálně znevýhodněné skupiny, stejně tak i
pro širokou veřejnost, zajišťování vzdělávání svých členů a jejich školení v oblasti
sportu a křesťanské fotbalové služby, dalšími formami své činnosti napomáhat
rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména
formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, budování,
provozování a údržbu sportovních a jiných zařízení, která Ambassadors vlastní
nebo užívá, vedení členů spolku a ostatních zájemců o sport k dodržování
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel na základě křesťanských
hodnot, seznamování veřejnosti skrze fotbalové aktivity s křesťanstvím,
zakládání fotbalových týmů a klubů, pořádání fotbalových soutěží a táborů a
zúčastňování se ve sportovních soutěžích.
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