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Rejstřík klubů

WSC, SK Rapid, Florisdorfer AC, Simmering, Rudolfshügel z Vídně, Ferencvarosi TC, Kispesti Athletikai z maďarské Budapesti, bratislavský Pozsony TE atd …)
Kromě fotbalu byla v klubu pěstována také velmi aktivně i lehká atletika, byly pořádány kvalitní lehkoatletické závody a mítinky za účasti zahraničních

špičkových atletů. Bohatý sportovní život byl však přerušen první světovou válkou, řada fotbalistů narukovala do války, řada z nich se také nevrátila (např.
Pello, Drapal, Rizzi, Krammerer, Christof, Sobek), v průběhu války bylo vše zničeno, hřiště bylo zrušeno, dresy ztraceny…

Po skončení války nenašel DFC Brünn již bývalou podporu mecenášů a klub tak svoji činnost neobnovil na původních základech a byl definitivně zrušen.

SK Sturm BRÜNN (Brno)
zal. 190 ? jako SK Sturm Brünn
klubové barvy: černá-bílá

SC Hertha BRÜNN (Brno)

FC Alia BRÜNN (Brno)

Brünner EV BRÜNN (Brno)
zal.19 ? jako Brünner EV Brünn
klubové barvy: červená-bílá
Hokejový klub, který v době, kdy se hokejisté nevěnovali lednímu hokeji, hrál i fotbal, pouze však přátelsky.

SK Wacker BRÜNN (Brno)

SK Schwalbe BRÜNN (Brno)
zal. 1913 jako SK Schwalbe Brünn
klubové barvy: modrá-černá 
hřiště:

SK Vorwärts BRÜNN (Brno)
zal. 191 ? jako SK Vorwärts Brünn
Z tohoto velmi populárního brněnského klubu se zachovalo pouze několik jmen hráčů, kteří nastupovali

v základní jedenáctce ve dvacátých letech: Mezulanek, Vogel, Heymann, Demmer, Grazi, Lina, Sosna,
Kukelka, Mann, Mannet, Musil, Klein, Konvalina, Zickerl, Tumpach, Vital, Steyskal, Brandtstetter aj.

SG BRÜNN (Brno)
zal.1941 jako SG Brünn 
klubové barvy: černá-bílá

MSV BRÜNN (Brno)
zal.1942 jako MSV Brünn 
klubové barvy: červená-černá

DSK BRÜX (Most)
zal.1905 jako DSK Brüx
klubové barvy: červená-černá-bílá
Fotbalový klub DSK byl založen několika členy I. DTV Brüx v létě

1905. Současně se vznikem klubu přišel i ke své, nepříliš lichotivé pře-
zdívce - "řezníci"! Jeden z pamětníků té doby uvádí ve svých vzpo-
mínkách: "…v létě 1905 jsme měli dohodnutý první fotbalový  zápas v Třebušicích proti
tamnímu tělovýchovnému spolku. K zápasu jsme šli tenkrát pěšky a spolu s námi šlo i pár
členů předsednictva, příznivců a putoval s námi také míč na volejbal a fotbalový míč, které
den předtím dorazily z Prahy. Během pochodu vznikla vášnivá diskuse, který z nich je
vlastně určený pro fotbal. Spor měl nakonec rozhodnout kapitán mužstva Jarolimek, který

DFC Brünn z roku 1910 
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DFC Brünn a výběr Rakouska 1921 
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