
Kategorie

Základní 

brigádnická 

povinost člena 

TJ                              

v hod.

Brigádnická 

povinnost člena OLT 

v hod.

Celkem hodin 

brigádnické 

povinnosti v 

areálech TJ

Muži 18-60 let včetně 5 11 16

Ženy 18 - 57 let včetně 5 není 5

Dorost 15-17 let včetně 5 není 5

Odpracováno 16 hodin Cestovné
 1)

Ubytování zdarma 
1)

Muži 18-60 let včetně 240 Kč
2 noci ve dnech 

brigády

Ženy 18 - 57 let včetně 240 Kč
2 noci ve dnech 

brigády

Dorost 15-17 let včetně
 2) 240 Kč

2 noci ve dnech 

brigády

Odpracováno 5-15 hodin Cestovné Ubytování zdarma 
1)

Muži 18-60 let včetně ne 1 noc ve dni brigády

Ženy 18 - 57 let včetně ne 1 noc ve dni brigády

Dorost 15-17 let včetně
 2) ne 1 noc ve dni brigády

2) Účast členů ve věku 15 -17 let na brigádě je podmíněna přítomností zákonného zástupce!

2) Účast členů ve věku 15 -17 let na brigádě je podmíněna přítomností zákonného zástupce!

Brigádnická povinnost člena OLT 

Náhrady a bonusy za brigády v areálu Valšovky

Pokuty za neodpracované brigády

Poplatek za  každou neodpracovanou hodinu činí 150,-Kč. Každý člen OLT  - muž 18-60 let má základní brigádnickou 

povinnost člena TJ  5 hodin v areálech TJ a 11 hodin na Valšovkách. Pokud neodpracuje žádnou brigádnickou hodinu, 

platba za neodpracovaných16 hodin se rozdělí na  5 hod x 150 Kč pro TJ a 11 hod x150 Kč pro OLT . Pokud odpracuje 

jen část hodin, bude se počítat 1 až 5-tá hod jako základní brigádnická povinnost a  6-tá -16-tá hod pro oddíl. Podle 

stejného klíče dojde i k úhradě neodpracovaných hodin ve prospěch TJ nebo oddílu.                                                                                                       

Členi OLT - ženy 18 - 57 let věku a junioři 15-17 let věku mají pouze základní brigádnickou povinnost člena TJ a to 5 

hodin v areálech TJ. Platba za neodpracované hodiny bude ve prospěch TJ. 

Základní brigádnická povinnost člena TJ - 5 hodin: osvobozeni jsou muži nad 60 let a ženy nad 57 let věku , dále ženy s malými 

dětmi do 6-ti let věku dítěte a čestní členové TJ a oddílů.                                                                                                                                                                           

Brigádnická povinost člena OLT: osvobozeni jsou muži do 18 let a nad 60 let, ženy a čestní členové oddílu.   

1) na cestovné a ubytování zdarma vzniká nárok pouze při odpracování brigády najednou -  nelze "našetřit"  16 hodin během roku 

a vyžadovat náhrady

1) na ubytování zdarma vzniká nárok pouze při odpracování brigády najednou -  nelze "našetřit"  5 hodin během roku a vyžadovat 

náhrady

Za každých dalších 16 hodin odpracovaných nad rámec povinností ve prospěch Valšovek náleží brigádníkovi 

poukaz na ubytování na 2 víkendy (4 noci). Tento poukaz je platný pro příslušnou sezónu a přenosný v rámci 

rodiny. Pozn. Ženy a dorost nemají brigádnickou povinnost vůči OLT, proto jim nárok vzniká již při odpracování 16-ti hodin v areálu 

Valšovky. 

Za každých 16 hodin odpracovaných na Valšovkách náleží brigádníkovi bez ohledu na povinnost příspěvek 

na dopravu 240 Kč (současně s uskutečněnou cestou na Valšovky) a neplatí 2 noci za ubytování. 


