
 
 

 
 

 

Oficiální označení klubu: 

Blue Knight’s Czech Republic I  -  Law Enforcement Motorcycle Club 

 

Vnitřní uskupení klubu je následující: 

• Vedení klubu 

• Řádní členové klubu 

• Čekatelé 

• Dále případně – spolupracující člen, čestný člen, zvláštní čestný člen (viz. BK original) 

Vedení klubu je 4členné: 

• Prezident 

• Víceprezident 

• Road Capitan 

• Secretary 

 

Vedení rozhoduje o klubu, vede jej, spravuje finance, schvaluje akce a jedná za klub navenek, 

jak s úřady, tak s jinými kluby a dalšími organizacemi. Jsou věci, které může vedení rozhodnout 

samo, jsou věci, u kterých je třeba hlasování klubu. Tyto jsou dány mezinárodními pravidly, nebo 

stanovami klubu. Vedení je voleno vždy na 5 let. Více viz. stanovy klubu. 

Prezident je nejvýše postavený člen klubu. Svolává schůze klubu. Zastupuje klub navenek 

v případě rovnosti hlasů má finální slovo. 

Víceprezident zastupuje prezidenta v jeho nepřítomnosti, zastupuje klub navenek. 

Road Capitan má na starosti uskutečňování jízd klubu a vedení kolony motorek, stanovení tras 

apod. Pomáhá novým členům se zvládnutím jízdy na motocyklu, pokud je to třeba. Zastupuje klub 

navenek. 

Secretary krom zastupování klubu, vede dokumentaci klubu, komunikuje s dalšími články Blue 

Knigths scény, vede písemnou agendu. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Řádný člen klubu je člen, který uspěl jako čekatel, byl pasován do pozice člena klubu. Je 

oprávněn nosit kompletní barvy klubu, má hlasovací právo ve věcech klubu. Na schůzích může 

připomínkovat, navrhovat a v případě schválení i konat akce ve jménu klubu. 

Od každého člena se očekává aktivita ve věcech klubu jako jsou vyjížďky, srazy, schůze a 

charitativní činnost.  

Samozřejmostí u každého řádného člena je pak vystupování takové, aby nepošpinil jméno 

klubu, jakéhokoliv člena klubu, nebo nezpůsobil klubu újmu na cti. K ostatním klubům MC a LE-MC 

scény zaujímá řádný člen postoj, jaký je stanoven jeho klubem. Řádný člen nemůže samostatně, 

bez vědomí vedení klubu, zastupovat klub navenek a jednat za něj. 

Řádným členem může být i žena, stejně tak může být žena i ve vedoucí pozici klubu, pokud 

splní podmínky klubu. Rodinní příslušníci řádného člena se mohou účastnit všech akcí klubu, vyjma 

schůzí, mohou nosit stejnou vestu jako řádný člen, a to včetně barev klubu.  

 

Čekatel klubu je osoba, která byla hlasováním klubu přijata do pozice čekatel - prospect.  

Od čekatele se očekává aktivita na akcích klubu, více než je tomu u řádného člena. 

Respektování ostatních členů, seznámení se s pravidly, řádem a jejich respektování. Čekatel smí 

nosit vestu klubu v modré barvě s označením mezinárodního klubu a svého mateřského klubu. 

Čekatel NESMÍ mít na vestě zádový znak – barvy, krom spodního lemu znaku, označující příslušnost 

ke konkrétnímu klubu a dále pak označení LE – MC. 

Čekatel se účastní schůzí klubu, kde může svobodně projevovat svůj názor, ale nemá hlasovací 

právo, až na výjimky nemůže vznášet připomínky a návrhy. 

Ukončení čekatelství je možné těmito způsoby: 

• Čekatel sám požádá o ukončení čekatelství a klub opouští. 

• Čekatelství je ukončeno klubem – hlasováním a čekatel není přijat za člena. 

• Čekatelství je ukončeno klubem – hlasováním a čekatel je přijat za člena. 

V případě, že je čekatel přijat za člena, následuje pasování čekatele, při kterém skládá klubu 

přísahu. Po pasovacím aktu jsou novému členovi předány barvy klubu a je oprávněn je nosit na 

vestě. Stává se řádným členem, se všemi právy a povinnostmi, z toho vyplývajícími.  

Slib rytíře Blue Knight’s Czech Republic 
Já ………………. rytíř Blue Knight’s, slibuji že, vždy budu jednat čestně, abych neposkvrnil svůj rytířský 
řád Blue Knight’s, mé srdce zůstane čisté, svým mečem budu bránit bezbranné a stát na straně 
zákona. Pravdou a respektem budu ctít své bratry a po jejich boku potrestám všechny nepravosti. 
 
To přísahám. 
 

Čekatelství není časové omezené a slouží k ověření osoby čekatele před členskou základnou 

klubu, ale i ve prospěch čekatele, k ověření si, zda myšlenka a řád klubu je mu vyhovující. 



 
 

 
 

 

 

Vesta 

 

Všichni členové Blue Knights Czech Republic I nosí vestu a znaky označující jeho příslušnost ke 

klubu. 

Barva vesty člena BK CZ I je modrá. 

Minimální znaky, které jsou na vestě umístěny: 

• Mezinárodní znak BK 

• Znak mateřského klubu 

• Zádový znak – Barvy (pouze řádný člen) 

Ostatní nášivky a piny jsou povoleny pouze na ta místa na vestě, kde nezakrývají mezinárodní 

znak a mateřský znak. Žádná nášivka, PIN, či znak nesmí zasahovat do zádového znaku, či být umístěn 

tak, aby zkreslil jeho význam. 

Stejnou vestu jsou pak oprávnění nosit o rodinní příslušníci řádného člena. 

 

 

!!! Autor nedává souhlas se šířením dokumentu mimo klub Blue Knights Czech Republic I !!! 

 


