Informace pro nové členy
Následující řádky jsou určeny pro mladé a jiné zájemce o vstup do Českého
svazu bojovníků za svobodu
1. O nás.
Pokud tuto organizaci neznáte a máte zájem dozvědět se o nás více, přečtěte si
údaje v oknu O NÁS.
2. Současný hlavní úkol ČSBS
Je zřejmé, že zahraniční vojáci druhé světové války, bojovníci domácího odboje
a vězni nacistických káznic a koncentračních táborů z let 1939 až 1945, kteří po
válce svaz založili, dosáhli a postupně dosahují věku, který vyžaduje postupný
odchod. Ještě před několika lety jsme si mysleli, že pokud naše vlast a svoboda i
ideály, s nimiž jsme nasadili své životy, nebudou znovu ohroženy, nebude třeba
organizace s tímto zaměřením.
Situace ve světě a také u nás se však změnila. Náš boj neskončil. I nadále je
třeba vystupovat proti snaze oživit zločinné nacistické a fašistické ideologie,
xenofobii, označování některých národů za méněcenné, jakož i proti
nebezpečí nové války a nesvobody, které by mohlo z této situace vyvstat.
Naše organizace musí žít i nadále, a proto bude pro dosud žijící členy asi
posledním a hlavním úkolem získat mladé lidi, aby nesli náš prapor, náš boj a
naše ideály dál a nahradili nás ve vedoucích funkcích našeho Českého svazu
bojovníků za svobodu.
3. Jak se stát členem
(1) Mladá přítelkyně, mladý příteli, pokud sis to dobře rozmyslel a vezmeš si za
úkol zachovat tradice boje za svobodu vlasti a ostatní úkoly spojené s členstvím
na sebe, stáhni si a vyplň přihlášku, kterou najdeš v okně O NÁS, úvodní
stránka dole.
(2) Přihlášku zašli nebo odevzdej okresní (obvodní, oblastní) organizaci, jejíž
adresu najdeš v okně O NÁS-KONTAKTY. Přihlášku pošli elektronicky nebo
poštou, pokud není uvedena elektronická adresa, informuj se na uvedeném
telefonickém spojení.
Budeš vyzván/a, aby ses dostavil/a na některou schůzi výboru nebo pléna
příslušné organizace, kde budeš přijat za člena.
Podle vlastního zájmu budeš mít možnost zapojit se do práce výboru nebo
komise v Tvé nové organizace, která Tě za člena přijala.
(3) V souladu se Stanovami ČSBS (viz okno O NÁS), máš práva i povinnosti
jako každý jiný člen našeho svazu.
Vítáme Tě v Českém svazu bojovníků za svobodu a těšíme se na spolupráci!

