
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

MALÉHO FOTBALU BRNO, z.s. 

JIHLAVSKÁ 7a, 625 00 BRNO, IČ: 266 42 441 

 

21. 7. 2022 V BRNĚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Přítomni za Správní radu MF BRNO: 

 

Dr. Filip Juda 

Ing. Pavel Rosenbach 

Mgr. René Pazdera 

 

Hosté: 

 

Roman Gömö 



Začátek jednání v 15:50 

 

1. Volba zapisovatele. 

Správní rada Malého fotbalu Brno, z.s. (dále jen jako „MF BRNO“) zvolila 

zapisovatelem Mgr. Reného Pazderu, viceprezidenta MF BRNO. 

 

2. Schválení programu. 

Správní rada MF BRNO (dále jen jako „SR“) schválila program zasedání v níže 

uvedeném pořadí. 

 

3. Schválení loga MF BRNO. 

SR schválila podobu loga MF BRNO.  

 

4. Změna názvu klubu v Superlize malého fotbalu. 
SR schválila název klubu Vikings Brno. 

 

5. Vizuální identita Vikings Brno. 
SR schválila vizuální identitu klubu Vikings Brno, včetně loga. 

 

6. Natáčení videí od sezóny 2022/2023. 

SR schválila návrh na nový koncept natáčení videí od sezóny 2022/2023. Hlavním 

cílem je zapojit do natáčení samotné týmy tak, aby si zájemci o tuto službu ze svého 

středu vybrali kameramana, který by natáčel zápasy svého týmu. Základní počet videí, 

který si týmy platí v rámci startovného, přitom zůstane zachován. Pro zájemce o videa 

MF BRNO bezplatně poskytne: 

- přístup do aplikace 

- vybavení (stativ a držák) 

- možnost propagace sponzora 

 

7. Zavést stupňování pokut u kontumací v nižších soutěžích mužů a ostatních 

soutěžích. 

SR schválila úpravu v udělování pokut tak, že ve všech soutěžích MF BRNO (vyjma 

1. ligy mužů) se bude udělovat pokuta za 1. kontumaci ve výši 500,- Kč, za 2. 

kontumaci ve výši 1.000,- Kč a za 3. kontumaci ve výši 2.000,- Kč. SR pověřila R. 

Pazderu úpravou výše uvedeného v Sazebníku pokut a trestů.  

  

8. Projednání možnosti výstavby nového hřiště pro malý fotbal v Židenicích. 

SR pověřila F. Judu projednáním možnosti výstavby nového hřiště pro malý fotbal 

v Židenicích na základě podnětu týmu Estudiantes C. F. 

 

Konec jednání v 16:48. 


