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ORGANIZAČNÍ ŘÁD A JEDNACÍ ŘÁD 

Klubu výsadkových veteránů 

Prostějov, z.s. 

1. ÚVOD 
 

Organizační a Jednací řád vymezuje pravidla, zásady jednání a chování   Klubu  výsadkových veteránů Prostějov, 
z.s. (dále jen KVV) a jeho členů jak uvnitř klubu, tak na veřejnosti a vůči třetím osobám. Svým obsahem 
zpřesňuje a blíže specifikuje zásady uvedené ve Stanovách KVV Prostějov, zejména v oblasti organizace klubu, 
hospodaření, společných jednání a kontaktů s třetími osobami. 
  
2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
  
Členství vzniká a zaniká za podmínek stanovených ve Stanovách KVV Prostějov. Ve zvláštních případech 
vyžadujících i zvláštní přístup k jednotlivým členům (dlouhodobá nemoc, ošetřování člena rodiny apod.), 
přistupuje výbor KVV se zvláštním zřetelem a rozhoduje o způsobu udržování kontaktů s nimi.   
Členové klubu se oslovují kolego, kolegyně a v klubové činnosti si mohou tykat. Jednacím jazykem je čeština a 
slovenština. 
 
3. ZNAKY A  SYMBOLY KVV Prostějov 
 
Znakem KVV Prostějov je výsadkový odznak z roku 1947, kde je ve vrchlíku padáku nápis VETERÁN. Razítko je 

podlouhlé a obsahuje název a místo klubu a stylizovaný odznak. Klubovým stejnokrojem je jednořadové 

tmavomodré sako bez hodnostního označení a rukávových nášivek, s klubovým odznakem na levé straně saka, 

šedé kalhoty, černé vycházkové polobotky, bleděmodrá košile, tmavomodrá vázanka a červený baret se 

současným odznakem AČR. Klubový stejnokroj se doporučuje nosit při slavnostních, pietních a jiných 

významných událostech. Nošení státních a rezortních vyznamenání, pamětních odznaků a třídností musí být 

v souladu s výstrojním řádem AČR. Nošení klubových medailí a pamětních odznaků vydaných KVV je vhodné 

nosit v případech, že byly uděleny příslušným KVV  i s certifikátem  za aktivní podíl na rozvíjení výsadkových 

tradic a upevňování  sounáležitosti výsadkářů všech generací. Člen KVV nosí klubový stejnokroj v příslušné 

velikosti, pečuje o něj a udržuje ho v reprezentativním stavu. U příležitosti významných výročí, pietních aktů a 

významných akcí se používá i prapor KVV Prostějov.  

4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ VÝBORU KVV 
 
Předseda klubu: Ing. František Stavný  
- je statutárním představitelem klubu a zastupuje KVV na veřejnosti; 
- řídí a kontroluje výbor, koordinuje jeho práci; 
- v souladu s usnesením výboru ukládá úkoly jeho členům a kontroluje jejich plnění;  
- připravuje program jednání výboru a členských schůzí; 
- navrhuje plán činnosti klubu na rok a koordinuje zpracování výroční zprávy; 
- řídí schůze výboru klubu; 
- udržuje osobně a písemně styk s veliteli 601. skss, 102. pzpr., Primátorem statutárního města Prostějov, 

s předsedou KVV SR a s předsedy regionálních KVV; 
- má podpisové právo ke klubovému bankovnímu účtu, úkoluje a kontroluje pokladníka, vedení účetní 

evidence, schvaluje výdaje a příjmy; 
- vede přehled o navržených a udělených oceněních zlatého odznaku KVV, zpracovává dekrety k ZO a 

uděleným medailím. 
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Místopředseda klubu: František Lejsek    
- pomáhá předsedovi v plnění jeho funkce a v případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje; 
- vyhledává, jedná a kooperuje se sponzory; 
- předkládá návrhy na způsob ocenění spolupráce s ostatními kluby (pamětní listy, čestná uznání apod.); 
- jako předseda redakční rady Zpravodaje řídí jeho zpracování a distribuci; 
- zabezpečuje ubytování a program při společných akcích pro hosty a členy klubu; 
- zpracovává a publikuje příspěvky o konkrétních akcích kulturního, společenského charakteru v tisku a 

elektronických médiích; 
-  zajišťuje kompletní agendu blahopřání a předání dárků při významných společenských událostech a 

osobních  životních jubileích členů klubu; 
 
Člen  výboru  – sekretář – organizační tajemník: František Chudý 
- moderuje členské schůze KVV; 
- pořizuje zápisy z jednání výboru KVV;  
- zabezpečuje úpravy Stanov klubu a Organizačního řádu; 
- řídí a organizuje sportovní soutěže v rámci  KVV; 
- spravuje, eviduje a uchovává drobný movitý majetek klubu, včetně kancelářské techniky; 
- pečuje o prapor KVV; 
 
 Člen výboru – zástupce sekretáře – Mgr.Michal Mucha 
- v rámci elektronické databáze vede seznam členů KVV, včetně přehledu o udělených medailích za zásluhy, 

pamětních medailích a pamětního odznaku a přehledu jubilantů v daném roce;  
- podílí se na organizaci akcí KVV; 
- zabezpečuje výrobu medailí a příležitostných odznaků, plaket a předmětů dle pokynů výboru KVV; 
- zpracovává a publikuje příspěvky o konkrétních akcích kulturního, společenského charakteru v tisku a 

elektronických médiích; 
- zpracovává pozvánky na organizované klubové akce; 
 
 Člen výboru – pokladník – Ing.Jozef Struhár 
- vede Knihu členů (personální evidenci členů klubu), členské přihlášky; 
- spravuje peněžní fond klubu a vede účetní evidenci, vede peněžní deník, knihu závazků a pohledávek a další  

pomocné dokumenty o majetku klubu (účetnictví a materiální evidenci); 
- na základě ročního plánu činnosti navrhuje rozpočet KVV; 
- podílí se na organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí klubu; 
- zabezpečuje výběr členských příspěvků; 
- financuje schválené aktivity klubu; 
- jedenkrát za čtvrt roku předkládá výboru krátkou písemnou zprávu o hospodaření KVV; 
- zpracovává výroční zprávu o hospodaření KVV; 
- má podpisové právo ke klubovému bankovnímu účtu; 
 
 Člen výboru – vedoucí sekce pro kulturně společenskou činnost – Bc. Iveta Skrbková  
- navrhuje kulturní a společenské akce do plánu činnosti klubu; 
- zajišťuje odběr lístků na plánované kulturní a společenské akce; 
- poznatky z kulturně společenské  oblasti zapracovává do Zprávy výročního jednání KVV; 
- podílí se na organizaci kulturních, společenských akcí klubu; 
- vyhodnocuje a zobecňuje poznatky z kulturně společenské oblasti do Zprávy výročního jednání KVV; 
- je členem redakční rady Zpravodaje 
- průběžně vede roční  přehled o prodeji medailí, odznaků a výstrojních součástek KVV; 

  Člen výboru –  vedoucí sekce pro sportovní činnost – Jaroslav Kovář   
- navrhuje sportovní akce do plánu činnosti klubu; 
- spolupracuje se  sekretářem na organizaci sportovních  akcí klubu; 
- pořizuje fotografické záznamy, vyhodnocuje, popularizuje poznatky a výsledky sportovních soutěží klubu; 
 Člen výboru – Otakar Hájek 
- zabezpečuje místnost pro jednání výboru; 
- cestou důvěrníků a e-mailového spojení zajišťuje informovanost členů KVV o připravovaných akcích a 
- zajišťuje výběr finančních částek od účastníků akcí; 
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- dle pokynů předsedy KVV se podílí na organizaci společenských akcí KVV; 
- zajišťuje květiny na společenské a pietní akce, kterých se zúčastňuje delegace KVV; 
- vyhodnocuje práci důvěrníků ve Zprávě výročního jednání KVV; 
Člen výboru  - Jaroslav Ondrejčák                                                                                                                
- administruje webové stránky KVV Prostějov; 
- dle pokynů předsedy KVV se podílí na přípravě kulturních, společenských a sportovních akcí klubu; 
- dle pokynů předsedy KVV se podílí na zpracování Zprávy na výroční jednání klubu; 
- zabezpečuje instalaci fotodokumentace na webových stránkách klubu; 
- je členem redakční rady Zpravodaje 

 
Kronikář / není členem výboru / - vede kroniku KVV Prostějov, ve které zaznamenává podstatné události 
klubového života; 
Dílčí změny  v pracovních povinnostech členů výboru KVV dle aktuálních potřeb jsou na návrh předsedy klubu 
v pravomoci výboru KVV Prostějov. 
  
5. JEDNACÍ ŘÁD 
  
A. Členská schůze KVV Prostějov  
 Zásady pro svolání a vedení členské schůze včetně hlasování, jsou uvedeny v čl. XIII  Stanov KVV Prostějov. 
  
Dokumenty předkládané členské schůzi 
Dokumenty předkládané členské schůzi tvoří jeden soubor, který se zakládá a archivuje. Účetní dokumenty, 
které jsou jeho součástí, jsou kromě toho v originále uloženy samostatně v souladu se zákonem o účetnictví.  
Všechny dokumenty před jejich předložením členské schůzi projedná a schvaluje výbor KVV a podepisuje 
předseda klubu společně s místopředsedou klubu. 
  
Soubor zahrnuje: 
Zprávu o činnosti klubu za uplynulý rok, která zejména obsahuje: 
- vyhodnocení plánu činnosti z uplynulého roku; 
- podstatné skutečnosti z jednání výborových schůzí KVV  a z jednání předsedy, či členů výboru KVV na 

veřejnosti; 
- podstatné skutečnosti z činnosti klubu a  hodnocení aktivit členů; 
- stručné výsledky hospodaření, resp. použití prostředků (podrobně bude uvedeno ve zprávě o hospodaření); 
Za zpracování odpovídá předseda klubu, přičemž příspěvky zpracují členové výboru dle kompetencí. 
  
Zprávu výboru o hospodaření, která obsahuje zejména: 
- ekonomické vyhodnocení plánu činnosti KVV za uplynulý rok a dodržení schváleného rozpočtu; 
- výsledky hospodaření v číslech, podíl členů KVV na získání sponzorů; 
- samostatné vyjádření revizorů; 
- stav hmotného majetku a výsledky inventury; 
- za zpracování odpovídá člen výboru – pokladník a revizoři účtů;  
  
Plán činnosti KVV a rozpočet na další rok, který zahrnuje zejména: 
- pravidelné činnosti klubu, akce na veřejnosti a pro veřejnost; 
- předpokládané příjmy v daném roce a pokrytí plánovaných akcí finančními prostředky;  
- za zpracování odpovídá místopředseda klubu ve spolupráci s pokladníkem; 
  
B. Schůze výboru KVV 
 Schůze výboru se konají zpravidla každý měsíc jedenkrát, nejméně však celkem desetkrát za rok. 
Výborovou schůzi svolává, připravuje a řídí předseda klubu nebo místopředseda klubu.  
Po schválení programu jednání při zahájení schůze jsou projednávány jednotlivé body, přičemž k důležitým 
otázkám výbor přijímá  usnesení  o kterém hlasuje tak, že k jeho schválení stačí vždy prostá většina hlasů 
přítomných. Při rovnosti hlasů platí hlas předsedy klubu za dva hlasy. 
Materiály na projednání důležitých otázek předkládá pověřený člen výboru ústně nebo písemně, případně na 
elektronickém médiu. 
Z výborové schůze se pořizuje písemný zápis, který podepisuje zapisovatel a schvaluje předseda, nebo 
místopředseda klubu.  
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Veškerou dokumentaci klubu vede předseda a místopředseda klubu společně s výborem takto:  
- předseda klubu - materiály pro jednání výboru, korespondenci klubu                                                             
-  místopředseda výboru vede agendu sponzorů, materiály redakční  rady                                                                 
- sekretář výboru vede knihu zápisů z výborových schůzí  
- pokladník  vede účetní dokumentaci v souladu se zákonem a skartačním řádem, vede evidenci majetku a 

inventární záznamy v souladu se zákonem, vede personální evidenci členů KVV.  
- kronikář vede kroniku klubu  
  
C. Revizoři účtů  
 Revizoři účtů jsou voleni členskou schůzí v počtu 3 (tří) osob. Volí se ze členů KVV na dobu 2 let. Jejích povinností 
je provést nejméně jednu kontrolu finančního hospodaření ročně a ověřit reálnost zprávy výboru KVV o 
hospodaření pro výroční shromáždění. 
Revizoři účtů jsou za svoji činnost odpovědni členské schůzi. Výsledky své kontrolní činnosti předkládají členské 
schůzi. Výrok revizorů o hospodaření klubu za rok, bere členská schůze na vědomí. 
Povinnost "provést za rok nejméně jednu kontrolu hospodaření" je zamýšlena tak, že revizoři provedou kontrolu 
správnosti vedení a úplnosti pokladní knihy a peněžního deníku v konfrontaci se skutečným stavem v pokladně a 
na bankovním účtu a zda jsou prostředky používány v souladu s usnesením výročního shromáždění KVV. 
Povinností "Ověřit reálnost zprávy výboru o hospodaření přednášenou na výročním shromáždění" se 
rozumí kontrola správnosti a úplnosti vedení veškeré účetní dokumentace, včetně hmotného majetku a výsledků 
inventury. Revizoři také kontrolují a ověřují účetní závěrku a výsledek hospodaření, jakož i to, zda prostředky 
klubu byly v daném roce vynaloženy v souladu s rozhodnutím výročního shromáždění předchozího roku, nebo 
členskou schůzí. 
  
6. HOSPODAŘENÍ KLUBU 
 
A.  Účetní dokumentace  
Klub se ve svém hospodaření řídí platnými zákony a předpisy a vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle 
§9, odst. (3),  písm. a) a §13a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.   
  
 B.  Plánovací dokumentace a zásady použití finančních prostředků 
 Pokladník klubu zpracovává Finanční plán na dobu jednoho roku, který je podkladem pro Rozpočet na 
hospodářský rok a který je součástí dokumentace zpracované výborem KVV a schvalované výročním 
shromážděním klubu. 
Finanční plán má část "stabilních příjmů" a část "předpokládaných příjmů". 
„Stabilní příjmy“ jsou tvořeny členskými příspěvky a dotacemi, které jsou přiděleny před schválením ročního 
plánu klubu. 
Zápis o kontrole stavu a vedení pokladny, kterou provádí předseda klubu, se provádí přímo do Pokladní kn ihy 
Část "předpokládaných příjmů" zahrnuje předpokládané peněžní, či věcné dary, příspěvky z grantů, výnosy z 
kulturních akcí a další. Možní dárci jsou vytipovaní výborem KVV a plánovitě oslovováni určenými členy klubu. 
  
Stabilní i předpokládané příjmy jsou používány především na vytvoření:  
- materiálních podmínek pro setkání a jiné akce členů klubu (pronájem místností, nezbytné občerstvení atd.); 
- podmínek k činnosti jako např. částečná, nebo úplná úhrada cestovních nákladů, pronájmu prostor a 

nezbytného spotřebního materiálu (zpracování fotografií, kazety, CD a DVD, střelnice, vstupné na společné 
akce, atd.); 

- materiálních podmínek pro organizaci soutěží jak v rámci klubu, tak pro veřejnost v rámci propagace a 
rozvíjení tradic vojska podle části VI. Stanov KVV; 

- materiálních podmínek pro práci klubu, jeho výboru a technické zabezpečení provozu organizace v souladu 
se zákonem, částečná úhrada telefonního provozu, zabezpečení provozu webových stránek klubu; 

- k úhradě nákladů pietních aktů organizovaných klubem, nebo jichž se členové klubu z pověření výboru 
zúčastní; 

- možností vydávat vlastní medaile, pamětní odznaky, propagační a jiné materiály v souladu s posláním 
klubu a vydávat nebo se podílet na vydávání informačního bulletinu pro členy klubu VV Prostějov; 

- zdrojů k udělení mimořádných finančních odměn nebo věcných darů členům KVV za aktivní a iniciativní 
plnění úkolů ve prospěch KVV; 

Získané finanční prostředky, ať už z členských příspěvků, darů, dotací nebo z vlastní činnosti, se používají 
především v souladu s plánem činnosti a finančním plánem na rok.  
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Konkrétní uvolnění prostředků schvaluje výbor a podepisuje předseda klubu. V případě nezbytí může předseda 
rozhodnout o uvolnění prostředků samostatně a na nejbližší schůzi výboru předložit k dodatečnému schválení. 
O použití plánované rezervy rozhoduje výbor KVV a informuje o tom nejbližší členskou schůzi klubu. 
Jako doklad o uvolnění prostředků s určením k čemu mohou být použity  slouží zápis z výborové schůze a na 
"výdajovém pokladním bloku" podpis předsedy (nebo místopředsedy) klubu v rubrice " schválil". 
 
 C.  Kontrolní dokumenty 
  
Jediným kontrolním dokumentem je Kniha kontrol, vedená revizory účtů. V této knize revizoři zapisují veškeré 
provedené kontroly a jejich výsledek. Do knihy je zapsán také výsledek ověření zprávy výboru o hospodaření za 
uplynulý rok.  
Knihu kontrol a samostatný list „Ověření zprávy výboru o hospodaření“, ve které je v závěru uveden hodnotící 
výrok, předkládají revizoři předsedovi klubu nejméně 14 dnů před termínem konání výročního shromáždění tak, 
aby mohl být zařazen do dokumentace pro výroční shromáždění. 
  
7. VNĚJŠÍ AKTIVITY KLUBU 
 
Na výroční a jiná jednání  KVV ČR a SR může delegovat výbor KVV dobrovolné zástupce našeho klubu. Těmto 
delegátům je možno uhradit cestovné autobusem, vlakem, nebo soukromým vozidlem, při účtování 5 Kč/km. Při 
použití pojištěného soukromého vozidla je podmínkou cestování nejméně dvou osob. 
Na základě usnesení výboru KVV může být výjimečně delegován zástupce klubu i na jinou akci za stejných 
podmínek.  
Dobrovolnou účast na jiných družebních aktivitách KVV, nebo na jiných společenských, vzpomínkových či 
pietních akcích, si hradí náklady cesty a pobytu účastníci sami. 
K jednání s jinými subjekty jménem  KVV má trvalý mandát pouze předseda klubu. Ostatní členové výboru 
mohou obdržet individuální mandát k jednání s cizími subjekty pouze na základě pověření předsedy KVV  nebo 
výboru KVV.  
  
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Organizační a Jednací řád byl schválen na výborové schůzi KVV Prostějov dne 21.11.2015 a aktualizován dne 
20.3.2017.    
Organizační a Jednací řád schvaluje výbor klubu, podepisuje jej předseda klubu a bere jej na vědomí členská 
schůze KVV Prostějov.  
 
Přílohy: 
Č. 1 Kniha členů KVV Prostějov     … listů 
Č. 2 Podmínky pro udělování Zlatého odznaku   KVV   1 list 
Č. 3 Podmínky pro udělení medaile za zásluhy     KVV  1 list 
Č. 4 Podmínky pro udělení pamětní medaile       KVV   1 list  
Č. 5 Přihláška za člena KVV Prostějov    1 list                                    
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                                                                                       Příloha k Organizačnímu a Jednacímu řádu KVV Prostějov č.2 

 

PODMÍNKY 
pro udělování Zlatého odznaku výsadkového veterána  

KVV Prostějov 
 

Výbor KVV Prostějov, z.s., zřizuje od 1.1.2017, jako nejvyšší ocenění členů KVV, Zlatý odznak výsadkového 
veterána. 

 Zlatým odznakem výsadkového veterána KVV Prostějov /dále jen ZO / může být vyznamenána osoba, která 
splňuje tyto podmínky: 

Aktivně působila ve výsadkových jednotkách, v jednotkách speciálního a hloubkového průzkumu ČSLA, ČSA, 
nebo ve speciálních silách AČR a prováděla seskoky padákem. 

Příkladně plnila výcvikové úkoly a svým jednáním a chováním podstatnou měrou přispěla k všestranné 
připravenosti výsadkového útvaru či jednotky k  obraně naší vlasti. 
 Aktivně se zapojuje (zapojovala) do činnosti některého klubu výsadkových veteránů.  
 
    ZO je proveden ve tvaru padáku na zlatomodré stuze, po stranách s trikolorou ČR a SR. Na lícové straně v 
horní části padáku je nápis ZLATÝ ODZNAK VÝSADKOVÉHO VETERÁNA  a  ve spodní části padáku je nápis KVV 
PPROSTĚJOV. Do tvaru padáku je vložen dosavadní zlatý  odznak  výsadkového veterána se zirkonem, který byl 

zřízen  v roce 1995. Na rubu je mapa Československa s označením míst klubů výsadkových veteránů. ZO je ražen 

z tombaku. Stužky ZO jsou z materiálu odpovídající náprsní stuze ZO a na ní v miniatuře z kovu je vyražený 
symbol padáku se vsazeným zirkonem. Miniatura padáku je ke stužce upevněna mechanicky. Ke každému ZO se 
dodávají 2ks stužek. 1ks se zadním uzávěrem a 1ks zasouvací. Součástí ZO je i samostatná zdrobnělina ZO, ve 
zlaté barvě, se vsazeným zirkonem pro nošení na civilním oděvu, mimo stejnokroj člena KVV. 

 Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov na stuze je udělován  ve formě kompletu, se  stužkou , etuí a 
certifikátem. 
ZO je zásadně neprodejný, nepřenosný a jeho udělení není podmíněno nárokováním nebo členstvím v KVV. 
 
    ZO se uděluje  na základě zpracovaného návrhu a jeho schválením nadpoloviční většinou členů výboru KVV, po 
prověření splnění stanovených podmínek pro udělení. Výjimečně může být ZO udělen „In memoriam“. 
 Na návrh příslušného KVV v ČR a SR, a po splnění stanovených podmínek pro jeho udělení, může být ZO udělen  
i jiným členům KVV v ČR a SR.  V takovém případě navrhující KVV  uhradí KVV Prostějov pořizovací cenu ZO.  
ZO může být  také udělen i dosavadním držitelům původního Zlatého odznaku jen na základě jejich žádosti a po 
úhradě  jeho pořizovací ceny. 
 
     Zlatý odznak se zásadně předává osobně předsedou klubu nebo jím pověřeným funkcionářem, a to při 
slavnostních příležitostech nebo aktech kulturního či společenského významu. Jeho udělení se zapisuje do 
kroniky klubu a zveřejňuje se v klubovém tisku.  ZO může být odebrán, dopustí-li se osoba vyznamenaná ZO 
takového činu, který hanobí pověst  KVV. 
 Se ZO se vydává příslušný certifikát s potřebnými údaji a ověřením předsedou KVV Prostějov. 
     Vedením evidence o udělených Zlatých odznacích je pověřen předseda KVV Prostějov, který o udělení 
zpracovává samostatnou část do výroční zprávy o činnosti KVV. 
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                                                                                        Příloha k Organizačnímu a Jednacímu řádu KVV Prostějov č.3 
  
 
 

PODMÍNKY 
pro udělování medaile Za zásluhy KVV 

  
     Medailí za zásluhy KVV může být vyznamenána osoba, která aktivně působila ve výsadkových jednotkách, v 
jednotkách speciálního a hloubkového průzkumu ČSLA, ČSA, nebo ve speciálních silách AČR, aktivně působila při 
rozvíjení výsadkových tradic, při upevňování přátelství a sounáležitosti výsadkářů všech generací, aktivně se 
podílela na rozvíjení klubové činnosti.  
     Ve výjimečných případech může být vyznamenána osoba, která nepůsobila ve výsadkových jednotkách, ale 
významně rozvíjí vztahy mezi AČR a civilním obyvatelstvem  nebo významně přispívá k rozvoji vnitřní klubové 
činnosti. 
    Medaile za zásluhy může být udělena i regionálnímu klubu VV s právem nosit ji na praporu klubu a jeho 
jednotlivým členům za aktivní činnost při rozvíjení výsadkových tradic a spolupatřičnosti výsadkářů všech 
generací. 
     Uděluje se na základě zpracovaného návrhu a jeho schválením nadpoloviční většinou členů výboru KVV 
Prostějov po prověření splnění stanovených podmínek pro udělení. Výjimečně může být medaile za zásluhy 
udělena „In memoriam“. 
    Medaile se zásadně předává osobně (buď předsedou klubu nebo jim pověřeným funkcionářem) a to při 
slavnostních příležitostech nebo aktech kulturního či společenského významu. Její udělení se zapisuje do Kroniky 
klubu a zveřejňuje v klubovém časopisu Zpravodaj. 
     Vedením evidence o udělených medailích za zásluhy a jejich obhospodařováním je pověřen člen výboru, který 
o udělení zpracovává samostatnou pasáž do výroční zprávy o činnosti KVV. 
 
 
 
 
                                                                                    Příloha k Organizačnímu a Jednacímu řádu KVV Prostějov č. 4 
  
 
 

PODMÍNKY 
pro udělování Pamětní medaile KVV Prostějov 

 
 
    Pamětní medaile KVV může být udělena registrovaným členům KVV Prostějov a rovněž registrovaným členům 
místních klubů a to jmenovitě při příležitosti kulatých narozenin těchto členů (končící 0, 5), a to pouze jedenkrát 
a za mimořádné zásluhy.  
    V mimořádných případech bude udělena medaile i nečlenům KVV jako projev uznání a poděkování za pomoc a 
spolupráci s KVV. V těchto případech bude o udělení medaile rozhodovat výbor KVV Prostějov. 
    Medaile i s průkazkou bude zajišťovat KVV Prostějov a předávat je bude místním KVV na jejich žádost za 
finanční úhradu. Evidencí vydaných medailí je pověřen člen výboru KVV Prostějov. 
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                                                                                           Příloha k Organizačnímu a Jednacímu řádu KVV Prostějov č. 5 
  
 

Přihláška 
za člena do Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. 

 
Přihlašuji se za řádného člena Klubu výsadkových veteránů Prostějov 
  
Příjmení, jméno, titul…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
  
Adresa bydliště ……………………………………………………………………………………………..………………………… PSČ…………………… 
  
Datum narození ………………………..…….. Telefon ………………………………..…… e-mail………………………………………………….. 
  
Služba v ČSLA, AČR od kdy do kdy, z toho u kterých výsadkových jednotek, v jakých funkcích, u kterých velitelů, 
nejvyšší dosažená hodnost, jaké voj. školy jsi absolvoval, činnost v zahraničních misích. 
(u nevojáků, rodinných příslušníků a příznivců, stručné zdůvodnění žádosti)   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
  
Udělená vyznamenání: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Počet seskoků v ČSLA, AČR: ………………..… jinde  ……………….     Dosažená třída výs. odznaku ……………………………….. 
  
Záliby: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Kdo Tě doporučil ke vstupu do KVV:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zavazuji se plnit ustanovení Stanov KVV Prostějov a Organizačního řádu klubu. 
  
  
V Prostějově dne  …………………………………………..  Podpis přihlašovaného ………………………………………………. 
  
Poznámka:   

-  členský příspěvek činí 150,- Kč/ročně 
- poštovné za zasílání Zpravodaje (jen bydlící mimo Prostějov) je 50,- Kč/ročně 
- kontaktní adresa: František Lejsek, Šárka 34, Prostějov, PSČ 796 01, mobil 728 547 426, e-mail 

fr.lejsek@seznam.cz 
  
 
 Přijat na výborové schůzi KVV     dne……………………………………… 
  
  
       ----------------------------------                                                      -------------------------------------------                                          
               razítko KVV                                                                         podpis předsedy KVV Prostějov 
  

mailto:fr.lejsek@seznam.cz

