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1. Obecná úprava
Tento vnitřní řád spolku upravuje veškerá obecná pravidla, která si spolek nastavuje
sám bez ohledu na zákonnou úpravu. Tento vnitřní řád je závazný pro všechny členy
spolku a jeho porušení může vést k vyloučení člena ze spolku Brdský zálesák.
Všechny aktualizace tohoto řádu jsou schvalovány členskou schůzí a předkládány
hlavním náčelníkem spolku.
Tento vnitřní řád spolku je v aktuální verzi zveřejňován na webových stránkách
spolku a to www.brdskyzalesak.cz, spolu se stanovami spolku.
Pro doručování veškerých písemností spolku, je možné využít pouze e-mailové
adresy: brdsky.zalesak@centrum.cz.
2. Členské funkce a jejich popis
Každý platný člen spolku, může být volen do jednotlivých funkcí, které ve spolku
existují a to od 18-ti let jeho věku a při splnění podmínky, že je členem oddílu SUPŮ.
Všichni členové jsou do funkcí voleni členskou schůzí a to vždy na období 3 roky.
Každý volený se musí vždy účastnit volby a má povinnost hlasovat, svou zvolenou
funkci pak může přijmout případně i odmítnout, musí tak učinit ihned, aby mohla
proběhnout nová volba. V době funkčního období, může každý člen ze své funkci
odstoupit a to podáním písemného návrhu hlavnímu náčelníkovi. Tento návrh je svým
doručením pak ihned akceptován. Ze své funkce může být každý člen také kdykoli
odvolán. Z volby členů spolku musí vždy existovat zápis, kde svým podpisem všichni
přítomní stvrdí platnost volby, volených členů a zápisu.
Možné funkce:
a) Hlavní náčelník – reprezentuje spolek, stará se o jeho prosperitu a dobré
jméno. Vede a usměrňuje všechny členy spolku a předkládá strategický
plán spolku spolu s hospodařením za přecházející rok. Svolává členskou
schůzi a navrhuje témata k projednání. Má právo VETA (viz. Stanovy
spolku, odstavec Členská schůze).
b) Finanční náčelník – má zodpovědnost za pokladnu, roční bilance a roční
zprávu o hospodaření, kterou předkládá hlavnímu náčelníkovi. Společně
s ním pak na návrh členské schůze finálně rozhoduje o nákupu veškerého
movitého majetku spolku. Tato osoba má taktéž plnou moc Hlavního
náčelníka pro vyřizování všech právních úkonů spojených se spolkem
Brdský zálesák.
c) Oddílový vedoucí – má zodpovědnosti za vedení dětského oddílu. Zařizuje
program pro týdenní schůzky, vymýšlí výlety oddílu, stará se o jejich
náplň.
d) Zástupce oddílového vedoucího - má zodpovědnost za vedení dětského
oddílu. Zařizuje program pro týdenní schůzky, vymýšlí výlety oddílu, stará
se o jejich náplň.
Na žádost hlavního náčelníka, může kdykoli dojít, ke kontrole jakékoli agendy
jakéhokoli člena ve funkci. Tato kontrola je namátková a nehlášená. Každý
kontrolovaný je pak povinen předložit vše, co je po něm žádáno.

3. Dětský oddíl a jeho úrovně
Každý, který se přihlásí do dětského oddílu, a uhradí stanovený členský příspěvek ve
výši 600Kč/školní rok, splatný vždy rok dopředu, se automaticky stává členem
dětského oddílu. Dětským oddílem pak každý může postupovat na základě prokázání
svých zdatností ve zkouškách a různých úrovních těchto zkoušek. Zkoušky pro
jednotlivé úrovně vytváří oddílový vedoucí, schvaluje hlavní náčelník a jsou vyhlášeny
min. jednou ročně. Zkoušky jsou vždy prováděny za přítomnosti min. třech Supů a
Hlavního náčelníka. Úrovně existují čtyři, jejich výčet níže:
a) Zálesák – je jím automaticky, každý člen dětského oddílu, který se
zúčastní min. 3 schůzek oddílu.
b) Žlutá úroveň
c) Hnědá úroveň
d) Zelená úroveň
Jednotlivé úrovně je nutné každý rok ve zkouškách obhajovat. Pokud člen dětského
oddílu úroveň neobhájí bude mu automaticky o jeden stupeň ponížena.

4. Oddíl členů spolku a jeho úrovně
a) Člen spolku – je každá osoba, která splnila podmínky pro vznik členství dle
stanov. Tento člen se aktivně neúčastní prospěšných akcí pořádaných Spolkem.
Vzhledem k výhodám, které na základě členství může uplatňovat, je takovémuto
členovi stanoven roční členský příspěvek ve výši 300Kč, splatný vždy rok
dopředu. V případě, že neuhradí členský příspěvek, je automaticky ze spolku
vyloučen.
b) Sup – je člen spolku, který splnil zkoušky do této úrovně, které vyhlašuje Hlavní
náčelník, a zároveň je starší 15-ti let. Od 18-ti let může být volen do jednotlivých
funkcí dle odstavce 2 tohoto řádu. Takovýto člen je osvobozen od úhrady
členského příspěvku v případě, že se v přecházejícím roce účastnil min. 2
prospěšných (výdělečných) akcí pro spolek, které jsou spolkem vyhlášeny. Může
se také účastnit akcí určených pro kolektiv Supů, tyto akce jsou v rámci možností
spolku zdarma.
5. Klubovna a její řád
Každý Sup starší 18-ti let může se souhlasem členské schůze a hlavního náčelníka
získat klíče od klubovny. Toto pak může využívat pouze k účelům, ke kterým je
klubovna určena a nezneužívat tak vše ve svůj prospěch nebo prospěch jiných osob.
Bez souhlasu hlavního náčelníka je zakázán do klubovny vstup cizích osob a stejně
tak organizování jakýchkoli akcí a posezení. Klubovna Brdského zálesáka slouží
výhradně k setkávání členské schůze, pořádání setkání Supů, pořádání oddílových
schůzek a akcí pořádaných spolkem.
Při porušení jakýchkoli pravidel tohoto řádu nebo stanov, mohou být členovi
odebrány klíče od klubovny, které je pak povinen neprodleně vrátit.
Za porušení pravidel se považuje taktéž i zřizování kopií klíčů. Klíče nesmí být též
nikomu půjčovány.

6. Půjčování majetku
Každý Sup případně člen spolku si může kdykoli vypůjčit majetek Brdského zálesáka.
O zapůjčení majetku a době po kterou může být zapůjčen rozhoduje hlavní náčelník.
Zapůjčení majetku pak lze pouze za předpokladu, že zapůjčený majetek bude zapsán
v příslušné evidenci s podpisem osoby, která si jej vypůjčila. Kniha této evidence je
k dispozici v Klubovně Brdského zálesáka. Po zapůjčení jakéhokoli majetku nese
osoba, která si jej vypůjčila plnou odpovědnost za jakékoli jeho poškození. V případě
poškození je toto povinen nahlásit hlavnímu náčelníkovi, případně hlavnímu
náčelníku, který pak společně s členskou schůzí rozhodne, zda bude moci být
poškozený majetek dále užíván nebo zda jej bude potřebné nahradit a kdo bude nést
za náhradu odpovědnost.
V případě, že člen vypůjčený majetek již nevyužívá a nadále jej nepotřebuje, je
povinen jen neprodleně navrátit do klubovny případně do skladu Brdského zálesáka.
V případě, že si člen vypůjčuje majetek a toto nenahlásí hlavnímu náčelníkovi a
nezapíše do příslušné evidence, může toto být považováno za hrubé porušení
vnitřního řádu a stanov spolku a člen může být vyloučen ze spolku.
Jakýkoli zapůjčený majetek, musí člen, který si jej vypůjčil opatrovat a využívat
v dobré víře. Zapůjčený majetek není určen pro zapůjčování jiným osobám než
členům spolku Brdský zálesák. V případě, že člen zapůjčí majetek cizím osobám nebo
jej bude využívat pro své vlastní obohacení, může být opět považováno za hrubé
porušení svých povinností a může vést k vyloučení člena ze spolku. V případě, že
jakýkoli člen využije majetku spolku k vlastnímu obohacení, je spolek oprávněn
požadovat po členovi pokutu ve výši předpokládaného výdělku, který díky
zapůjčenému majetku nabyl.
7. Pozdrav a symbolika
Jako pozdrav užívá spolek Brdská zálesák podání pravé ruky se zalomeným palcem a
ústní pozdrav „Ahoj“. Jako symbolem je pak Woodkraft uvnitř s brdskou vločkou.
Symbol je součástí záhlaví vnitřního řádu a stanov.
Spolek Brdský zálesák jako symboliku také používá přísahu, kterou musí všichni
členové znát: severská modlitba - Dopřej mi pane, abych v boji, který jde životem,
měl odvahu udeřit a riskovat. A mám-li vyhrát, dej, aby to bylo podle zákona a, aby
přitom má víra a čest se udržely vysoko. A mám-li prohrát, dej, abych dokázal stát u
cesty a pozdravit vítěze až půjde kolem.
8. Prokazatelné seznámení
Tento vnitřní řád následuje seznam všech členů spolku s datem, kdy se dotyčný člen
seznámil s Vnitřním řádem a Stanovami spolku. Prokazatelné seznámení s těmito
dokumenty stvrzuje svým podpisem.
Změnový list:
12.1.2016 – zrušen funkce skladníka (valnou hromadou spolku) a všechny její
pravomoce

