
KLUB 
 
TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTBAL A KŘESŤANSTVÍ JDOU DOHROMADY 
 

AMBASSADORS FC PRAHA VYZNÁVÁ HODNOTY NEJROZŠÍŘENĚJŠÍHO SVĚTOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ 
 

 
Možná to mnohé překvapí, ale i v převážně ateistickém Česku úspěšně 

funguje klub razící tradiční křesťanské hodnoty. Je jím AMBASSADORS FC 

PRAHA, který se rekrutoval z mezinárodní organizace Ambassadors 

Football působící v mnoha zemích napříč planetou. Na české fotbalové 

mapě účinkuje už bezmála pětadvacet let, na té pražské se objevil v září 

2016, kdy odehrál první zápas ve  
III. třídě. V té působí dodnes, ale s tím rozdílem, že výkony a tedy 

i tabulkové umístění jdou sezonu od sezony nahoru. Šéfové tak 

sebe i veřejnost přesvědčují, že fotbal a nejrozšířenější světové 

náboženství mohou jít ruku v ruce.  

 

 
jekt se tu zasekl až do roku 2003. 

Tehdy se vrátil Aaron Soby s 

týmem spolupracovníků.  
V roce 2003 se zasadili o vznik české 

pobočky AIS v Písku a působili i v Mi-

lovicích, Tachově či Břeclavi. 

Postupně navazovali spolupráci i se 

sbory nebo jednotlivci v Praze, Vsetíně 

a Českém Těšíně. V roce 2005 bylo 

sídlo české AIS přesunuto do Prahy. 

 

 
mužů. Mládežnické výběry fungují na bázi 

tréninků a nejrůznějších turnajů. „Jsou 

koncipované spíš jako kroužky pro děti, 

které probíhají na různých místech po 

Praze,“ vysvětluje předseda klubu Jan 

Němeček. „Zvažujeme, že bychom 

některé výběry přihlásili do soutěží, a 

věřím, že to není nijak vzdálená bu-

doucnost,“ dodává. 

Napříč klubem se razí tradiční křes-

ťanské hodnoty. „Dají se shrnout do  
Organizace Ambassadors Football 

byla založena v roce 1990 v ang-

lickém Boltonu tehdy ještě pod ná-

zvem Ambassadors in Sport (AIS). Od 

počátku byla cílem AIS, později 

přejmenované na Ambassadors Fo-

otball, křesťanská fotbalová služba, do 

níž se zapojují církve a křesťan-ské 

skupiny a která slouží všem fot-

balistům.  
Česká pobočka AIS je jednou z nej-

starších v rámci organizace, její 

počátky se datují do začátku deva-

desátých let, kdy první vedoucí AIS 

navázali skrze hráčská turné kontakt s 

křesťany z Opočnice. „Byl jsem pře-

kvapený statečností některých věří- 

 
cích, kteří se navzdory režimu nechtěli 

vzdát své víry,” vzpomínal později je-

den z „misionářů“, dlouholetý ředitel 

anglické centrály Dave Oakley. 

Ten se spolu s Novozélanďanem 

Johnem Squiresem a Američany Aa-

ronem Sobym a Billem Galipaulem v 

roce 1994 do Česka vrátil. Půso-bili 

zde dalších pět let, hráli za kluby v 

Opočnici a Poděbradech, budovali 

vztahy s místními církevními sbory a 

podporovali je ve fotbalových ak-

tivitách.  
Jejich práce však byla i vzhledem ke 

specifickému českému prostředí po-

měrně složitá. Když původní vedoucí 

AIS v roce 1999 Česko opustili, pro- 
 

 
SRDCE A CHARAKTER  
Zahraniční vedoucí zaškolovali místní 

pracovníky a postupně zemi opouštěli. 

V roce 2007 se pak ředitelem české 

pobočky stal Ondřej Mazaný. Ten se v 

Ambassadors seznámil s Janem Ně-

mečkem a právě tito dva přenesli do 

praxe myšlenku založit v Praze regu-

lérní fotbalový klub působící v ofi-ciální 

soutěži. Historickým dnem se stala 

sobota 10. září 2016, kdy Am-

bassadors FC Praha nastoupili k his-

toricky prvnímu soutěžnímu zápasu 

jako první křesťanský fotbalový klub v 

Česku.  
Dnes má už zhruba stovku členů, při-

čemž soutěžní utkání hraje jen A-tým 

 
několika bodů. Chovej se k druhým tak, 

jak chceš, aby se oni chovali k tobě. 

Přátelství. Milosrdenství. Tolerance. 

Schopnost odpouštět. A velký důraz 

klademe na fair play. Ale protože jsme 

fotbalový klub, patří tam i bojovnost, tvrdá 

práce a zodpovědnost. Zkrátka nám jde o 

rozvoj po fyzické stránce, ale zejména po 

té duchovní,“ vysvětluje ředitel 

Ambassadors Football Czech Republic 

Ondřej Mazaný. 

Důležitou postavou v klubu je i hlavní  
trenér A-týmu Tomáš Jeník. „Sám je  
křesťan a je mu blízká naše myšlenka.  
Nechce dělat jen fotbal, ale kouká i na  
to, jaký mají hráči charakter, jaké mají  
srdce a jak přistupují k sobě navzájem.  

 

AMBASSADORS FC PRAHA 
 

Rok založení: 2016  
Vývoj názvu klubu:  Ambassadors FC Praha  

Úspěchy: účast ve III. B třídě  
Současnost: III. třída, skupina B  
Počet týmů: jeden mužský („A“ – III. třída, skupina B), starší žáci, dva týmy 

mladších žáků, starší přípravka, mladší přípravka  
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DOMA JSOU NA ŠEBEROVĚ. ZATÍM 
 
Domácí zápasy hrají Ambassadors na hřišti Olympie Šeberov. Důvody, 

proč se usídlili zrovna tady, jsou dva. První je pragmatický, ředitel Ondřej 

Mazaný to má blízko z domova. Ten druhý je logický, vedení hledalo hřiště 

s umělým povrchem, to aby na něm tým mohl působit celoročně a v 

případě nepřízně počasí nemusel narychlo hledat jiné. Do budoucna by 

však klub rád našel vlastní domov. 
 
 
Šeberov jim sice naprosto vyhovuje, 

přesto by rádi do svého. „Evidentně lze 

fungovat bez vlastního areálu, ale do 

budoucna je naším zájmem najít zá-

zemí, kde bychom mohli působit. Sou-visí 

to především s mládeží, protože děti 

nejsou ochotny přejíždět po celé Praze, 

jen aby následovaly svůj klub. Raději 

půjdou do toho, který je nejblíž,“ má 

jasno Jan Němeček a pro úplnost 

dodává, že mužský tým Ambassadors 

trénuje v prostorách Středního odbor-

ného učiliště gastronomie U Krbu.  
Ty mládežnické trénují, s výjimkou 

jednoho mužstva mladších žáků pů-

sobícího v Braníku, v areálu Sokola 
 

 
Vinohrady. „Jestli se někdy přesuneme 

do areálu třeba někde na okraji Prahy, 

tak tyto děti asi zanecháme na Vino-

hradech. A začneme na zelené louce 

shánět nové,“ má jasno. „Byl by to pro 

nás zlom, o který stojíme, protože by to 

znamenalo další krok k ustálení klubu 

jako takového.“ 

Otázkou je, jak toho dosáhnout. „Už 

jsme byli ve vážnějším jednání v 

Hlubo-čepích, ale nakonec to nevyšlo. 

Ale jak-mile se objeví možnost nějaké 

zázemí získat, budeme ji zvažovat. 

Myslím, že v současném nastavení 

jsme schopni hřiště spravovat a 

fotbalově na něm fungovat.“   

 
 
 
 
 
 

 

AREÁL ŠEBEROV  
 
Název: sportovní areál A.F.K. Olympia Šeberov  
Adresa: K Hrnčířům 174, Praha 4 – Šeberov, 149 00  
Dopravní spojení: přímo u autobusové zastávky Pod Vsí 

(linky 165, 326, 327, 363 a 385)  
Počet hřišť v areálu: jedno s umělým povrchem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I když je fair play základní hodnotou týmu, přiměřená bojovnovnost nesmí u fotbalu chybět!   Jan Němeček (vlevo) a Ondřej Mazaný – šéfové klubu. 
   

 
To je součást toho, co razíme. Byť je 

důležité, jací jsou fotbalisté, není to pro 

nás na prvním místě,“ hlásí a vyjmeno-

vává další kolegy, díky nimž oddíl fun-

guje. „Asistent trenéra Martin Hamada 

nebo třeba vedoucí mužstva Petr Jeník. 

Všichni zastávají více funkcí a pomá-hají 

s celým chodem klubu.“ 
 

HRAJÍ I MUSLIMOVÉ  
Jak vlastně vypadá skloubení křes-

ťanství a fotbalu v praxi? „Snažíme se 

naše hráče učit, aby pozitivně při-jímali 

ostatní. Ať už co se týče spo-luhráčů, kde 

se to projevuje například v tom, jak jsou 

schopni řešit neshody uvnitř týmu, tak 

protihráčů,“ líčí Jan Němeček. „Například 

nechceme, aby z nich při konfliktech, o 

které na hři-šti není nouze, vycházely 

nějaké nega-tivní emoce. V takových 

okamžicích by 

 
měli prokázat sebekontrolu, neoplácet, 

nenadávat. A totéž platí i ve vztahu k 

rozhodčím.“  
Samotný křesťanský program je ob-

sažen přímo v trénincích. „Není to tak, 

že bychom ve volném čase všichni 

cho-dili do kostela. Po tréninku v šatně 

mí-váme společné zamyšlení nad 

nějakým tématem, které vedeme buď 

my s On-dřejem, někdo z trenérů nebo 

z hráčů, kteří jsou křesťané. Tak to 

funguje jak u mužů, tak adekvátním 

způsobem i u mládeže.“  
Nejde prý však o to křesťanství do 

hráčů „cpát“. Mimochodem někteří ani 

nejsou křesťané. „Chodí k nám hodně 

dětí, které nejsou z věřícího prostředí. 

Ale nedochází k žádnému lámání, 

sna-žíme se jim naše hodnoty spíš 

vysvět-lovat a ukazovat třeba na 

biblických příkladech,“ objasňuje. 

 
„Seznamujeme je s myšlenkami, které 

v bibli jsou, ale je čistě na každém, jak 

s nimi naloží. V křesťanství je to na-

štěstí dané tak, že křesťanem se 

člověk stane jen na základě svého 

soukromého rozhodnutí,“ připomíná 

Ondřej Ma-zaný, který je sám jedním z 

asistentů trenéra a občas si i zahraje.  
Ředitel zároveň podotýká, že Amba-

ssadors jsou křesťanskou fotbalovou 

organizací, ale nikoliv církví. „Kluci z 

našich řad, kteří jsou věřící, se rekru-

tovali z různých církví napříč denomi-

nacemi v celém Česku. A do některých 

týmů chodí i muslimové,“ překvapuje. 

 
PŘIŠLI KVŮLI MYŠLENCE  
První dvě sezony ve III. třídě se tým 

spíš rozkoukával. „Bylo to dané i tím, 

že spousta našich hráčů měla zkuše-

nosti jen s malým fotbalem a ten velký 

 
hrála poprvé,“ vidí příčiny předseda. 

Tým však před letošním ročníkem po-

sílil a výkony se zvedají. 

Díky tomu už není nereálný postup o 

úroveň výš. Zajímavé je, že většinu z 

osmi nových tváří přilákala do Am-

bassadors právě výhradně křesťanská 

myšlenka. „Ve fotbalovém prostředí to 

nikdy nezažili. A některé projevy, které 

ve svých stávajících klubech zažili, jim 

třeba byly až nepříjemné.“  
Ať už postoupí nebo ne, pro pány z 

vedení je hlavní, že si vyzkoušeli, že 

neotřelý projekt může v podmínkách 

pražského fotbalu fungovat. „Jsme 

přesvědčeni, že fotbalu máme co při-

nést, a jsme rádi, že lidé vidí, že fotbal  
s křesťanskými hodnotami může fungo-

vat. Organizačně a finančně je to sice 

náročné, ale myslím, že se nám to za- 

tím daří,“ shodují se.



 


