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1. MOTIVACE, ÚČEL 
 

1.1. Slouží k bezproblémovému zabezpečení akcí pořádaných klubem 

1.2. Slouží ke zlepšování a údržbě letištních ploch, a tak i modelářských služeb 

 

 

2. PRAVIDLA BRIGÁD 
 

2.1. Brigády jsou povinné pro všechny členy MK (spolku) s výjimkou: 

a) Juniorů 

b) udržovacího členství 

c) čestných členů 

d) členů s předplacenými brigádami 

 

2.2. Brigádní hodiny se nepřevádějí do dalšího roku a na další členy klubu 

2.3. Brigádní činnost je plánována 10dní dopředu (zveřejněním na 

www.modelklubmb54.cz) s přihlédnutím, ale k aktuální situaci s počasím 

2.4. Za brigádní činnost se nepovažuje: 

• sekání letištní plochy 

• neplnění úkolů dle vedoucího brigád 

 

2.5. Za brigádní činnost se považuje: 

• Sekání a úprava příjezdové komunikace 

• Aktivní účast na pořádané soutěži 

• Plnění brigádní činnosti dle rozsahu stanoveného vedoucího brigád 

 

 

 

 

 

 

http://www.modelklubmb54.cz/
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3. BRIGÁDNÍK JE POVINNEN 
 

3.1. Přihlásit se na vyzvání (viz www.modelklubmb54.cz) na brigádní činnost 

3.2. Dostavit se včas na plánovanou brigádu 

3.3. Respektovat rozhodnutí vedoucího brigád nebo jím pověřené osoby 

3.4. Nosit na brigády brigádnický průkaz 

3.5. Řádně se omluvit v případě neúčasti na potvrzené brigádě 

 

4. VEDOUCÍ BRIGÁD 
 

4.1. Je pověřován výborem klubu a je členem výboru 

4.2. Stvrzuje a eviduje odpracované hodiny:  

• do karty člena 

• do karty vedoucího brigád 

4.3. Plánuje a organizuje brigády a jejich rozsah 

4.4. Je povinen při rozdělování činností přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu 

brigádníka 

4.5. Je povinen na výzvu brigádníka změnit jeho brigádní činnost, pokud by mohlo 

dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu    

4.6. Je oprávněn stanovit svého zástupce nebo další pomocné organizátory 

v případě, že se sám nemůže zúčastnit brigády 

4.7. Zástupce nemusí být z výboru MK 

 

5. ROZSAH BRIGÁDNICKÝCH HODIN 
 

5.1. Je rozdělen následovně: 

 

 Plnění 
brigádnických 

hodin 

Soutěže 
konané MK 

[h] 

Standartní 
brigády [h] 

Ʃ [h] 

Důchodci 40 % 2 0 2 

Pracující 100 % 4 1 5 

Volňáskáři 30 % 1,5 0 1,5 

http://www.modelklubmb54.cz/
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6. POSTIH ZA NEPLNĚNÍ BRIGÁDNICKÝCH HODIN 
 

6.1. Za neplnění brigádnických hodin bude členům vyměřena pokuta, a to dle 

následující tabulky: 

  

 

 

** o celkové výši rozhoduje výbor klubu na základě aktivit člena v předchozích letech a 

s přihlédnutím k jeho zdravotního stavu maximálně však 100kč/1 h 

 

 

7. PŘEDPLACENÍ BRIGÁDNÍCH POVINNOSTÍ 
 

7.1. Předplacením brigádních hodin se člen klubu osvobozuje od brigádních 

povinností, a to dle následující tabulky: 

 

 Plnění 
brigádnických 

hodin 

Počet 
povinných 
brig. hodin 

Cena 
100Kč/1 h 

Celková cena 
včetně členských 

poplatků 

Důchodci 40 % 2 200 Kč 1100 Kč 

Pracující 100 % 5 500 Kč 1500 Kč 

Volňáskáři – pracující 30 % 1,5 150 Kč 350 Kč 

Volňáskáři – důchodci 30 % 1,5 150 Kč 250 Kč 

 

 

7.2. Vyvázání z brigádní povinnosti se platí na celý rok, a to spolu s platbou 

členských poplatků 

 

 

 

 

 

 Kč /1 h 

Odpracováno> 50 % stanovených brigád 50kč/1 h 

Odpracováno <50 % stanovených brigád až 100kč/1 h ** 
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8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

10.1. Brigádní povinnost MK (spolku) nabývá účinnosti dnem schválení členskou 

schůzí 

Dne:  ..……………………………………. 

 

                                                                            ………………………………………………… 

                                                                                Tomáš Zökler – předseda spolku 

 

Ověřovatelé: ………..…………………………….. 


