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Rezoluce XI. sjezdu ČSBS 
 

Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS), spolek s celostátní působností, registrovaný ve spolkovém 
rejstříku u Městského soudu v Praze, má ve svých řadách dosud žijící, poslední aktivní bojovníky, kteří 
v letech druhé světové války nasazovali své životy za osvobození Československé republiky z německé 
nacistické okupace, jejich rodinné příslušníky a další občany, kteří ctí odkaz bojovníků za svobodu. 
ČSBS udržuje a předává mladším generacím a to i v dnešních, v mnoha směrech složitých dobách, 
memoriální tradice jak tzv. domácího druhého protinacistického odboje, tak i prvního domácího odboje  
protihabsburského. ČSBS tak pokračuje ve vlasteneckých  tradicích našich předků, budovatelů novodobého 
československého státu. Účastníci XI. celostátního sjezdu ČSBS považují za stálý cíl hájení historických 
zájmů  občanů Českého státu, prosazování humanitních tradic zakladatelů Československé republiky a také  
národní a státní suverenitu, sociální vymoženosti, a prosperitu České republiky. ČSBS je  pro pravdivou 
interpretaci českých a evropských dějin a poctivou diskusi, která má zvláště mladé generaci osvětlit různá 
období historie národů Československa a České republiky. ČSBS je pro objektivní a věrohodné zpravodajství 
zvláště veřejnoprávních médií a zásadně odsuzuje jakékoliv ideologické a svévolné překrucování faktů 
v politickém nebo v jakémkoliv partikulárním zájmu. V neposlední řadě je ČSBS pro rozvoj demokracie a 
hájení občanských svobod, což představuje jeden ze základních kamenů boje proti nacismu a také jeden ze 
základních atributů existence České republiky. 

I dnes platí výzva X. sjezdu ČSBS z roku 2016, kdy se náš svaz obrátil na všechny politiky, vládu, 
poslance a senátory Parlamentu České republiky a představitele politických stran s výzvou, aby ve své 
odpovědné činnosti nikdy nezapomněli na zájmy a potřeby všech občanů České republiky. Aby nezrazovali 
kořeny a principy masarykovské demokracie. Aby nepodlehli nátlaku, zvláště ze zahraničí, na zrušení 
prezidentských dekretů z let 1945-1946, které se staly součástí ústavního pořádku Československé republiky 
a jsou platnou součástí právního systému České republiky. 

V současnosti sledujeme zhoršující se mezinárodní situaci, permanentní hybridní ale i skutečné války. 
Jedná se o jednoznačně negativní vývoj politické situace ve světě, který má negativní dopad i pro životní 
úroveň našich občanů, pro jejich těžce získané demokratické svobody a pro mezinárodní postavení našeho 
státu. S tím je spojena i stále aktuální otázka uhájení celosvětového míru. Bez této prerogativy budeme 
svědky vývoje a výroby stále ničivějších zbraní a to nejen konvenčních, atomových, ale i biologických. 
To ohrožuje přežití lidstva na naší planetě.  

Zápas našich předků proti nacismu a fašismu, byl zároveň bojem za mír, za demokracii a sociální 
spravedlnost. Spolek Český svaz bojovníků za svobodu se hlásí k tomuto odkazu, neboť cíl stálého míru a 
zabránění vzniku další světové války, prostřednictvím celosvětové mírové spolupráce je řešením na mnohé 
aktuální tzv. „neřešitelné“ problémy. 

Členové ČSBS budou mít vždy na paměti slavnou historii našich novodobých dějin, kdy nejlepší 
z nás bojovali v první i druhé světové válce za existenci Československa a nikdy nezradí jejich památku ani 
tradiční cíle naší společnosti. 

                                V Praze dne 10. července 2021 

Účastníci XI. sjezdu ČSBS 


