Řádná schůze Chomutovského ostrostřeleckého sboru
Číslo rádné schůze:
Datum, čas a místo konání:
Seznam zúčastněných:
Celkem: 8 Řádní členové:
Elbelová J.,
Celkem: 1 Čestní členové:
Celkem:
Čekatelé:
Celkem: 4 Přispívající členové:

11 / 2017
1. listopadu 2017 od 18:00 hod Penzionu Sport

Cháb N., Cháb F., Holeček P., Mandát S., Vyhnis M., Kulík M., Khel J.,
Dokonal L.,
Chábová M., Scheithauerová L., Dokonalová Š., Holečková P.,

Úkoly z minulé schůze
Návrh, případné schválení řetězu Krále střelců
Sbor – zůstává zůstává, Cháb N. přinesl rozpracovaný návrh (příloha zápisu), Kubová L. přinesla návrh na
medaile, pokusíme se zkombinovat oba návrhy na jeden návrh řetězu. Kubová L. pošle návrh emailem
Chábovi N.
Dopsání zápisů ze schůzí
Cháb N. - zůstává
Nafocení medaile na Ostrodrbnu 2
Kubová L. – ruší se
Převedení admina z Š. Bílka na N. Chába
Cháb N. – rozpracováno, poskytnuty údaje od Š. Bílka, do konce týdne odzkoušíme převod, informace bude
na Ostrodrbně.
Webové stránky
Domluvený webdesigner Tomáš Vojtěchovský, provede návrh a po schválení i realizaci stránek, cena
maximálně do 5.000,- Kč, Kulík M. poptal cenové nabídky od dalších firem, ceny se pohybují kolem 20.000,Kč. Na příští schůzi se pokusíme domluvit návštěvu webdesignera s cílem domluvit další spolupráci.
Hvězdičky na uniformu
Cháb N. – zůstává Tollar má připravené hvězdičky, nechá je postříbřit během zimy, Kulík M. poskytne
hvězdičky s tím, že po výrobě nových hvězdiček se Kulíkovi M. vrátí zpět.
Zajištění brašny od Rakovnických ostrostřelců
Cháb N. – zůstává - neproběhlo setkání, brašna bude přivezena na prosincovou schůzi s informacemi o ceně
a výrobci.
Zápisy a postřehy z akcí na Ostrodrbny pro kronikáře Sbor - bez termínu dokončení
Příprava VH 2017 9. 12. 2017 v Penzionu Sport
Zajištění Penzionu Sport
Cháb N. - hotovo
Prapor
Matěcha J.
Obraz mocnáře
Cháb N.
Náměty na VH
sbor do příští řádné schůze si připraví každý body, které chce probrat na VH
Předběžný plán VH 2017
Zahajovací ceremonie
Zpráva rady sboru o činnosti – připraví Vyhnis M.
Zpráva o hospodaření sboru – připraví Cháb N.
Chomutovský ostrostřelecký sbor z. s.
Spořická 3809 / 10
430 01 Chomutov
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Příprava VH 2017
Alkohol

Výše členského příspěvku
Udělení medailí Řádu Sv. Šebestiána
Návrhy na povýšení – sbor si připraví návrhy na prosincovou schůzi
Hlasování o novém Řádném členu – Pertlová B.
na prosincové schůzi probereme kompletně VH 2017 tak, aby VH 2017 pouze schvalovala
připravený itinerář
na uzavřené části bez alkoholu

Ples Chos 10.2.2018 Městské divadlo Chomutov
Hlavní organizátor
Chábová M.
Varianta stolové úpravy
hranatá
Sál zajištěn
Cháb N. - hotovo
Kapela na ples
Úlet – Cháb N. - hotovo
Počet lístků pro střelce zdarma
2
Moderátorka
Katela Sofie
Vystoupení
Kankán, Kabaret – Whisky to je moje gusto, Módní přehlídka
Chybí program na půln. překvapení
Sbor – je připraveno vystoupení, ale je stále dobré nadále hledat možnosti
Tombola
Dokonalová Š.; Kubová L.; Petlová B.
Střelnice
Matěcha J.
Vstupenky, plakát, pozvánka
Cháb N. – hotovo
Obeslané osoby
email střelcům do Zschopau s dotazem na počet,
Představenstvo města Chomutov, do kalendáře akcí do Chomutova a Jirkova
Václav Paar
Střelecké sbory z OzkČ
Vnitřní předpisy
Vnitřní předpisy od Mandáta S. Cháb N. – rozpracováno, předběžná podoba bude přílohou tohoto zápisu,
každý, kdo se k tomu bude chtít vyjádřit tak učiní přes písemné komunikační kanály, abychom to mohli
dokončit do Královských střeleb.
Zápis z akcí do kroniky
Zápisy do kroniky z akcí Střelby Kadaň 24. 6. 2017 – Vyhnis M.
Mistrovské střelby 7. 10. 2017 – Cháb N.
Kondiční střelby
Odkládáme na příští rok. Poptat možnost střelby z flobertek U Dvou Rytířů, včetně Silvestrovských střeleb. –
Cháb N.
Mašinky 2017
Scheithauer K. zajistí mašinky na 2. prosince 2017
Oslava 50 let Kulíka M. a 60 let Scheithauera K. a Mandáta S. a Dokonala L.
Dne 17. listopadu budeme v Penzionu Sport slavit narozeniny výše uvedených od 18:00 hod
Novoroční výstup na Bořeň
Dne 1. ledna 2018 se bude absolvovat výstup na Bořeň, v případě časových konfliktů a následné domluvy se
tato akce přesouvá na 6. ledna 2018
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Rytíři Řádu Sv. Šebestiána
nedojednáno
Ostatní
Holandsko souhrn materiálů
Cháb N. postupně do dalších schůzí – zůstává
Medaili Sv. Šebestiána pro Ošlejška Vladimíra
Převoz Barborky k Holečkům – zařídí si Mandát S. a Holeček P.
Rozpracovaný návrh řetězu Krále střelců
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Rozpracované interní předpisy sboru
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STANOVY
Čl. 1 - Název a sídlo
Název spolku:
Právní forma:
Sídlo:

Chomutovský ostrostřelecký sbor (dále jen sbor)
zapsaný spolek (z.s.)
Spořická 3809
Chomutov 430 01
Chomutovský ostrostřelecký sbor je občanským spolkem vzniklé na základě zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění,
sdružujícím občany, kde členství je výběrové.

Čl. 2 - Účel a poslání sboru
Chomutovský ostrostřelecký sbor z. s.
Spořická 3809 / 10
430 01 Chomutov

IČ: 27 04 95 15
BÚ: 220 623 955 / 0300
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sdružovat občany se zájmem o historii střeleckých spolků, historické zbraně a střelbu z těchto zbraní nebo
jejich replik

navázat na slavnou tradici střeleckých spolků v Chomutově z dob minulých

věnovat se zbraním s datem výroby nebo datem zavedení do výzbroje do roku 1914 a pořádat sportovně
střelecké soutěže z těchto zbraní

navazovat kontakty s obdobnými sdruženími v ČR i v zahraničí

pro finanční a materiální zabezpečení své činnosti vytvářet vlastní zdroje, vyvíjet v souladu s platnými
předpisy manažerskou činnost, zřizovat účelová zařízení ap.

hájit práva svých členů a umožňovat jim realizaci svých zájmů

propagovat práci sboru na veřejnosti a svojí činností napomáhat rozvíjet veřejný zájem o historii a kulturní
dědictví Evropy

Čl. 3 - Vznik a zánik členství
1.
Členství ve sboru je: řádné, přispívající, čestné
2.
Řádné členství je výběrové a může o něj požádat kdokoliv, kdo dovršil věk 18 let. Řádným členem se může
stát čekatel sboru až po jednoroční čekací lhůtě. Pro přijetí za řádného člena musí čekatel mít kompletní uniformu,
zbraň odpovídající Čl. 2 a během roční čekací lhůty se zúčastnit minimálně tří akcí sboru. Přijetí občana jako čekatele
musí být schváleno na řádné schůzi, nebo Valné hromadě, nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Přijetí čekatele
jako řádného člena musí být schváleno pouze na Valné hromadě nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Čekatel má
právo na plnou informovanost o činnosti sboru, na schůzích a Valných hromadách má pouze hlas poradní.
3.
Přispívající členství je výběrové. Přispívajícím členem mohou být osoby fyzické i právnické. Přijetí jako
přispívajícího člena musí být schváleno na řádné schůzi, nebo Valné hromadě, nadpoloviční většinou přítomných
hlasů. Přispívající členové mají právo na plnou informovanost o činnosti sboru, na schůzích a Valných hromadách
mají pouze poradní hlas. Přispívající člen nemusí být uniformovaný.
4.
Čestné členství může být uděleno významným osobnostem, které mají mimořádné zásluhy o propagaci
historických zbraní, historických střeleckých spolků, nebo u nichž existují jiné zvláštní zřetele, vhodné pro udělení
čestného členství. Návrh na čestné členství může podat kterýkoliv člen sboru. O udělení čestného členství rozhoduje
Valná hromada nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Čestní členové mají právo na plnou informovanost o
činnosti sboru, na řádných schůzích a Valných hromadách mají pouze hlas poradní. Čestný člen může být
uniformovaný dle interních předpisů sboru a je bez hodnosti.
5.
Členství (řádné, přispívající a čestné) zaniká:
a)
písemným prohlášením člena sboru o vystoupení ze sboru zaslaném doporučeně na adresu sídla, nebo
ústním prohlášením člena na řádné schůzi, nebo Valné hromadě
b)
zánikem členství, kdy odůvodněný návrh na zánik členství může podat kterýkoliv řádný člen sboru ústně na
řádné schůzi, Valné hromadě nebo písemně kterémukoliv členu rady sboru, zánik členství schvaluje Valná hromada
nadpoloviční většinou přítomných hlasů
c)
neuhrazením členských příspěvků do konce kalendářního roku a po následující výzvě k zaplacení, o zániku
členství rozhoduje nejbližší Valná hromada nadpoloviční většinou přítomných hlasů
d)
zánikem členství nevzniká nárok na podílové vyrovnání ze strany sboru

Čl. 4 - Řádní členové
1.
2.
3.
4.

jsou uniformovaní a mají hodnost dle interních předpisů sboru
spolurozhodují o všech záležitostech sboru
mají právo na plnou informovanost o činnosti sboru
mají hlasovací právo na řádných schůzích a Valných hromadách

Chomutovský ostrostřelecký sbor z. s.
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5.
volí a mohou být voleni do všech orgánů sboru (členství ve volených orgánech je
nezastupitelné a
čestné)
6.
jsou povinni platit členské příspěvky a to měsíčně, čtvrtletně, nebo pololetně, kdy členské
příspěvky se
platí na výše uvedené období. (Nový řádný člen platí příspěvky až od následujícího měsíce, kdy byl přijat.)
7.
jsou povinni dodržovat Stanovy, bezpečnostní předpisy a řádně schválené interní předpisy sboru
8.
jsou povinni chovat se k ostatním členům sboru slušně a s úctou s ohledem na Kodex cti
9.
aktivně přistupují ke všem akcím sboru, dle svých možností a schopností
10.
mohou přizvat ke spoluúčasti na akcích sboru hosty s ohledem na důstojnost a důležitost akce
11.
mohou žádat sbor o podporu ve věcech, které spadají do jeho působnosti podle těchto Stanov

Čl. 5 - Orgány sboru
1.
Valná hromada
a)
Valná hromada rozhoduje o zásadních záležitostech sboru. Tvoří ji všichni řádní
členové sboru. S
hlasem poradním se jí mohou účastnit přispívající a čestní členové a čekatelé.
b)
Je svolávána minimálně jednou za dvanáct kalendářních měsíců. Svolává ji rada
sboru z vlastního
rozhodnutí, nebo pokud o to požádá nejméně jedna čtvrtina řádných členů sboru s udáním předmětu jednání.
Svolání musí být zveřejněno obvyklým způsobem nejméně 3 týdny před datem konání Valné hromady.
c)
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Usnesení je
platné, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných prostým součtem hlasů. Při nepřítomnosti
nadpoloviční většiny řádných členů v hodinu řádně ohlášené Valné hromady, uskuteční se o půl hodiny později nová
Valná hromada. Tato Valná hromada je usnášeníschopná. Usnesení je platné, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční
většina přítomných prostým součtem hlasů.
d)
Valná hromada projednává a schvaluje zprávy rady sboru o celkové činnosti sboru.
e)
Valná hromada projednává, schvaluje a mění Stanovy sboru.
f)
Jednou za tři roky volí členy rady sboru a schvaluje radou navrženého předsedu
sboru.
g)
Koordinuje činnost sboru v souladu s jeho posláním a řeší základní organizační a tvůrčí problémy.
h)
Schvaluje přijetí řádného a čestného členství ve sboru a rozhoduje o zániku řádného, přispívajícího a
čestného členství.
ch)
Schvaluje radou sboru předložený návrh na výši členských příspěvků řádných členů pro následující období.
i)
Rozhoduje o zřizování a rušení účelových zařízení apod.
j)
Schvaluje radou sboru předložený rozpočet sboru pro následující období.
k)
Schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
l)
Rozhoduje o naložení s majetkem v případě ukončení činnosti sboru.
2.
Rada sboru
a)
Rada sboru je tříčlenný reprezentativní orgán sboru, který je volen hlasováním na Valné hromadě.
b)
Hlasování je provedeno tím způsobem, že každý přítomný řádný člen napíše 3 jména na volební lístek s tím,
že řádný člen napsaný na prvním místě získává tři body, řádný člen zapsaný na druhém místě získává dva body a
řádný člen na třetím místě získává jeden bod. Veřejný součet určí 3 jména s nejvyšším počtem hlasů. Zvolený může
odmítnout, v tom případě postupuje další v pořadí s nejvyšším počtem hlasů. V případě odchodu člena rady sboru,
nebo složení funkce, nastupuje na jeho místo ten, kdo byl po hlasování na místě 4. resp. 5. atd.
c)
Členové rady sboru vzájemnou dohodou zvolí předsedu rady sboru a toho navrhnou Valné hromadě ke
schválení. Po schválení se tento stává předsedou sboru. Pokud Valná hromada neschválí navrženého předsedu rady
sboru, zvolí rada sboru nového předsedu rady sboru a toho navrhne Valné hromadě ke schválení. V případě druhého
neschválení Valnou hromadou se opakují volby do rady sboru.
Chomutovský ostrostřelecký sbor z. s.
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d)
Členové rady sboru vzájemnou dohodou určí dva statutární zástupce, z nichž jeden je předseda rady, kteří
jsou oprávněni jednat jménem sboru ve všech věcech a podepisovat veškeré dokumenty, a to samostatně, ale vždy
po schválení minimálně 2 členů rady, z nichž jeden je předseda rady.
e)
Rada sboru může volně, dle uvážení, nakládat s prostředky sboru do výše 5.000,- Kč bez svolení ostatních
řádných členů. Všechny výdaje musí rada sboru odůvodnit na nejbližší řádné schůzi, nebo Valné hromadě. Výdaje
nad 5.000,- Kč musí být schváleny na na řádné schůzi, nebo Valné hromadě, nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
f)
Rada sboru může volně, dle uvážení, nakládat s majetkem sboru v účetní hodnotě do výše 5.000,- Kč bez
svolení ostatních řádných členů. Veškeré manipulace s majetkem sboru musí rada sboru odůvodnit na nejbližší řádné
schůzi, nebo Valné hromadě. Manipulace s majetkem v účetní hodnotě nad 5.000,- Kč musí být schváleny na řádné
schůzi, nebo Valné hromadě, nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Čl. 6 - Hospodaření sboru
1.
Hospodaření sboru probíhá na základě rámcového rozpočtu, schváleného Valnou hromadou a v souladu
s platnou legislativou.
2.
Příjmy sboru tvoří: členské příspěvky, dotace, dary, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, pokud je vyvíjena,
jiné zdroje.
3.
Sbor nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů.
4.
Finanční prostředky jsou využívány zejména na financování sportovně střeleckých soutěží a jiných
souvisejících aktivit společnosti, provozní náklady,
vydávání tiskovin a pořádání výstavních akcí, financování
účelových zařízení, pokud jsou zřízena

Čl. 7 - Interní předpisy sboru
1.
Interní předpisy sboru jsou přijímány hlasováním na řádných schůzích, nebo Valné hromadě, nadpoloviční
většinou přítomných hlasů.
2.
Interní předpisy jsou závazné pro všechny členy sboru.
3.
Interní předpisy pozbývají platnost datem ukončení platnosti interního předpisu, nebo jeho zrušením.
Zrušení interních předpisů se schvaluje na řádné schůzi, nebo Valné hromadě, nadpoloviční většinou přítomných
hlasů.

Čl. 8 - Zánik sboru
1.
Sbor zaniká rozhodnutím Valné hromady po vypořádání závazků a pohledávek společnosti a rozhodnutím
Valné hromady o naložení s majetkem sboru.

KODEX CTI ČLENA CHOMUTOVSKÉHO OSTROSTŘELECKÉHO SBORU
Hlava 1 Všichni ostrostřelci jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti (výjimky viz. Stanovy).
Hlava 2 Veškeré hodnosti jsou čestné, proto mají jejich držitelé práva na úctu s nimi spojenou. Nikdy však nesmějí
zneužívat svoji hodnost v rozporu s Hlavou 1. Důstojníci a poddůstojníci nemají právo vyžadovat stejnou úctu i
v civilním životě a nesmějí svoji hodnost využívat ke zvýšení své osobní prestiže.
Hlava 3 Nošení ostrostřelecké uniformy je privilegium. Tato uniforma by nikdy neměla být zneužita pro osobní
prezentaci, či osobní komerční nebo politické účely.
Hlava 4 Ostrostřelec musí dodržovat výstrojní řád a nikdy by se neměl na veřejnosti objevit v nepředpisové uniformě
či s nepředpisovými doplňky (výjimka viz Hlava 13). Také nošení uniformy či jejích součástí v osobním životě je
nepřípustné.
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Hlava 5 Uniforma je určena pouze členů ostrostřeleckého sboru, proto by neměla být nikdy půjčována nečlenům
sboru nebo členům s jinou hodností či propůjčována k událostem, které nesouvisí s životem či representací sboru.
Jakékoliv nošení uniformy mimo oficiální akce sboru by mělo být schváleno vedením společnosti.
Hlava 6 Ostrostřelecká společnost je apolitické sdružení a proto by se neměla podílet na politickém životě města,
kraje či státu. Žádný ostrostřelec nesmí provádět politickou agitaci při akcích sboru.
Hlava 7 Žádný ostrostřelec nesmí urážet jiného člena ostrostřelecké společnosti pro jeho fysický vzhled, věk, pohlaví,
víru či politickou příslušnost.
Hlava 8 Žádný uniformovaný ostrostřelec reprezentující společnost či společnost samotná by se neměla zúčastňovat
akcí, které jsou v rozporu se zákony ČR, či jsou namířeny proti jakékoliv politické či náboženské skupině v rámci ČR.
Hlava 9 Každý uniformovaný ostrostřelec by se měl na veřejnosti chovat v součinnosti s nejpřísnějšími pravidly
společenského chování a etikety. Pokud je nezná má povinnost se s nimi seznámit či požádat vedení sboru o pomoc
s jejich seznámením.
Hlava 10 Za normy chování sboru by měl zodpovídat vybraný ceremoniář sboru, který by měl být nápomocen i
ostatním členů sboru při seznámením se základy pravidel slušného chování a etikety.
Hlava 11 Společenské chování každého čekatele je jednou z podmínek jeho připuštění k řádnému členství ve
společnosti. Stejně tak je u každého řádného člena jeho chování důležité pro další čestný hodnostní postup ve
společnosti.
Hlava 12 Důstojníci, kteří representují společnost před veřejností, mají vyšší normy chování než poddůstojníci a
mužstvo a jakékoliv prohřešky proti zásadám slušného chování a porušení kodexu cti by měly být přísněji posuzovány
a následně i přísněji trestány.
Hlava 13 Žádný ostrostřelec by se nikdy neměl objevit v uniformě na veřejnosti v nezpůsobilém stavu. Pokud hrozí,
že by se mohl do tohoto stavu dostat, má za povinnost nahradit uniformu civilním oděvem či součástmi civilního
oděvu (přestože je to v částečném rozporu s Hlavou 4 je to řešení přípustné pokud by mělo dojít k špatné
reprezentaci sboru před veřejností). Pokud tak neučiní je povinností vedení sboru vyvodit důsledky.
Hlava 14 Každý ostrostřelec má v úctě ostatní kolegy, chová se k nim slušně a družně. Veškeré slovní či fyzické
potyčky mezi členy společnosti na veřejnosti jsou nepřípustné. Pokud k nim dojde je povinností vedení sboru, ale i
ostatních členů sboru, jim ve vší korektnosti zabránit a případně vyvodit důsledky.
Hlava 15 Každého řádného ostrostřelce a čekatele je morální povinností se účastnit hlavních a důležitých akcí sboru;
jako jsou Královské střelby, Mistrovské střelby a Valná hromada.
Hlava 16 Ostrostřelci kuřáci jsou ohleduplní k nekuřákům a nekouří ve společenských prostorách v přítomnosti
nekuřáků.

VÝSTROJNÍ ŘÁD
Tradiční uniforma
Hlavní části uniformy u střelců, poddůstojníků a důstojníků se skládají z čepice, zvané képi, blůzy, opasku s
patrontaškou a kalhot. Doplňující části uniformy jsou košile a vesta, nákrčník, bílé rukavice a obuv a zimní kabát.
Képi
Uniformovaný člen chomutovského sboru nosí černou képi s kokardou mající monogram panovníka (tzv. jablíčko či
"Frantík") a černým koženým podbradníkem umístěným nad štítkem čepice.
Blůza
Černá blůza chomutovských střelců je vojenského střihu s jednou řadou šesti zlatých knoflíků. Střelci a poddůstojníci
mají na blůze po obou stranách tmavě zelené nárameníky přichycené u límce jedním zlatým knoflíkem, na rukávu
mají tmavě zelenou manžetu s jedním zlatým knoflíkem a tmavě zelený límec. Poddůstojníci mají límec obšitý zlatou
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portou. Důstojníci mají blůzu vojenského střihu s jednou řadou zlatých knoflíků, blůza je vpředu a vzadu na rozparku
červeně lemována. Důstojnická blůza má černý límec s červenými výložkami pro hodnostní označení, shodně po
obou stranách v přední části límce u knoflíku. Důstojnická blůza má zlatý prýmek s uzlem na levém rameni
přichyceným zlatým knoflíkem u límce. U vyšších důstojníků jsou hodnostní výložky obšity zlatou portou.
Opasek s patrontaškou
Opasek Chomutovských ostrostřelců vychází z opasku vojenského stylu a je černý s mosaznou přezkou. Přezka je
ozdobena reliéfem Rakousko-Uherského orla. Součástí opasku je patrontaška mysliveckého stylu s pozlaceným
historickým znakem města Chomutova. Patrontaška se nosí na levé straně, zhruba na dlaň od přezky. Důstojníci nosí
blůzu přepásánu úzkou šerpou v rakouských národních barvách (černá a zlatá).
Kalhoty
Kalhoty jsou šedé, policejního střihu s lampasy na vnějším švu nohavic. Střelci a poddůstojníci mají lampasy
tmavozelené, důstojníci červené.
Košile a vesta
Košile se nosí bílá se stojáčkem a dlouhými rukávy. Přijatelná je košile bílé barvy s jemným barevným proužkem.
Střelec může pod blůzou nosit oděvní vestu.
Nákrčník
Nákrčník se nosí pod blůzou kolem krku. Je černý s jemným bílým proužkem na horní straně. Střelec může nosit
nákrčník s tzv. bryndáčkem, což je pruh látky přišitý k nákrčníku na přední straně, který se nosí pod blůzou.
Bílé rukavice
Každý člen sboru je povinen u sebe nosit bílé látkové rukavice společenského typu, které nosí k uniformě v okamžiku,
kdy nenese zbraň.
Obuv
K uniformě se nosí nízká černá šněrovací obuv společenského typu. Obuv musí být řádně vyčištěna.

Zimní kabát
V případě nepřízně počasí si může člen sboru obléci tmavomodrý dlouhý zimní kabát s dvěma řadami zlatých
knoflíků. Kabát nenese hodnostní označení.

Způsoby nošení uniformy
Uniforma se zbraní
V případě, že střelec nese zbraň, musí mít blůzu přepásanou opaskem s patrontaškou. Opasek musí být upravený tak,
aby nevysel pod břichem, ale aby střelce nijak netlačil. Patrontaška musí být řádně umístěna na opasku a zapnuta. Při
nošení zbraně nesmí mít střelec bílé rukavičky a pobočnou zbraň – šavli. Pokud budou důstojníci se zbraní, musí mít
opasek s patrontaškou.
Uniforma beze zbraně
Pokud střelec nenese zbraň, musí mít bílé rukavičky a nesmí mít opasek s patrontaškou. Důstojníci mohou chodit bez
šerpy a musí mít bílé rukavičky. Toto nařízení je možné porušit, pokud střelec na akcích nese zbraň a pouze
krátkodobě se od zbraně vzdálí, potom si ponechává opasek s patrontaškou a neobléká si rukavice. Pokud se
kterýkoliv člen sboru rozhodne, může nosit pobočnou zbraň – šavli.
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HODNOSTNÍ OZNAČENÍ A POVYŠOVÁNÍ ČLENŮ SBORU
Hodnostní označení
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