Představení Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS)
ČSBS je kolektivním členem Rady seniorů ČR.
ČSBS je trochu odlišný spolek od ostatních členských organisací sdružených v Radě
seniorů.
Stejně jako rada seniorů jsme organisací nestranickou.
Našimi hlavními cíli jsou:
- posilování národní hrdosti, a lidské důstojnost na základě principu rovnosti
občanů;
- vyjadřování a prosazování stanovisek k aktuálním společenským problémům;
- uchovávání paměti národa a zdůrazňování nezpochybnitelnosti a nedotknutelnosti
-

rozhodnutí přijatých po 2. světové válce vítěznými mocnostmi;
- usilování o pravdivý a účelově nezkreslený výklad historie;
seznamování veřejnosti a zejména mládeže s historií a odkazem národního boje za
svobodu Československa.

Oblastní výbor České Budějovice sdružuje členy základních organisací (ZO) České
Budějovice, Písek, Tábor, Strakonice, Kaplice.
Oproti jiným organisacím sdruženým v Krajské radě seniorů máme nejspíše nejvyšší
průměrný věk členů. Ke konci roku 2014 jsme měli ze 120 organisovaných členů:
•

7 členů do 60 let věku,

•

11 členů 61 – 70,

•

26 členů 71 – 80 let a

•

76 členů nad 81 let.

Mnozí naši členové jsou již nepohybliví.
Počty našich členů bohužel průběžně klesají. K 31. prosinci 2015 OV České Budějovice měl
jen 101 členů
Jen několik našich členů je stále ještě schopno chodit do škol na besedy se žáky a
studenty. Náš Svaz jen těžko získává mladé lidi do svých řad, přestože je otevřen každému
zájemci, který souhlasí se stanovami Svazu.
Uvítáme každého, kdo je ochoten spolu s námi nést památku na naše bojovníky za
svobodu a nevyhýbat se poukazovat i na paralely soudobého vývoje s vývojem před 2. sv.
válkou.
Boj za svobodu a demokracii stále není dobojován, stále ne příliš daleko od naší
republiky zuří ozbrojené konflikty, vyvolané pro zájmy mocenských, finančních a zbrojních
lobby. Spolu s tím se žene vyvolávání strachu v obyvatelích i zemí, které ve válce nejsou jen
proto, aby nakonec bylo možné omezit lidská a občanská práva s poukazem na ochranu
obyvatelstva před terorismem.

