
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY 

MALÉHO FOTBALU BRNO, z.s. 

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

 

20. 1. 2023 V BRNĚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Přítomni za Správní radu MF BRNO: 

 

Dr. Filip Juda 

Ing. Pavel Rosenbach 

Mgr. René Pazdera 

 

Hosté: 

 

Roman Gömö 



Začátek jednání v 16:06 

 

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. Strategie rozšíření Univerzitní ligy (dále jen „UL“), navýšení počtu týmů. 

SR probrala strategii rozšíření UL a pověřila:  

a) P. Rosenbacha zjištěním možností v rámci projektu Student board s cílem umístit 

plakáty na fakultách, kolejích a ve studentských menzách 

b) F. Judu zjištěním možných komunikačních kanálů na fakultách, navázáním 

případné spolupráce s univerzitami, včetně možností oficiální záštity 

c) R. Trbuška vyhledáním studentských spolků jednotlivých univerzit (včetně 

MUNIE, Studenti pro studenty) a jejich oslovením 

d) R. Pazderu zjištěním aktuálního fungování VUT ligy  

4. Návrh vstupu MF BRNO do Unie sportovních klubů města Brna. 

SR schválila záměr MF BRNO vstoupit do Unie sportovních klubů města Brna 

s klubem Vikings Brno a pověřila R. Pazderu předložením návrhu na vstup na 

nadcházejícím zasedání VH. 

 

Důvodem je zejména:  

- výměna zkušeností ze sportovního prostředí s manažery vrcholových klubů města 

Brna (Zbrojovka Brno, Kometa Brno, atd.) 

- společné vystupování Unie v rámci jednání s městem Brnem a Jihomoravským 

krajem 

- rozšiřování a rozvoj sportovní infrastruktury ve městě Brně  

  

5. Informační systém MF BRNO (nový web a mobilní aplikace). 

R. Pazdera představil SR aktuality v oblasti informačního systému MF BRNO a plán 

spuštění nového webu a mobilní aplikace. 

 

6. Plán akcí na rok 2023.  

SR schválila plán akcí na rok 2023 a pověřila R. Pazderu jeho zveřejněním na 

webových stránkách a představením VH na následujícím zasedání. 

 

Konec jednání v 19:34. 


