datum přijetí přihlášky Sekretariátem ČsOL:................................
členské číslo:................................

pozn.

Československá obec legionářská
Přihláška za člena v jednotě …………………………………………………………
Zvolte kategorii členství:
(1) Účastník 2. odboje A
(2) Účastník 3. odboje B
(3) Válečný veterán zahraničních misí C
(4) Současný i bývalý příslušník Ozbrojených sil ČR D
(5) Potomek čs. legionářů / účastníků 2. odboje podle kategorie (1) E
(6) Rodinný příslušník válečného veterána podle kategorie (3) F
(7) Sympatizant

OSOBNÍ ÚDAJE - vyplňte čitelně
Příjmení:
Jméno:
Hodnost, titul:
Rodné příjmení:
Datum narození:
Místo narození:

Společně s přihláškou
zašlete svoji
průkazovou fotografii
na e-mail
fotografie@csol.cz
(případně ji přiložte
k přihlášce).

Změna příjmení:

Ulice a č. popisné
PSČ:
Město:
Telefonní číslo:
E-mail:

INFORMACE DLE KATEGORIE ČLENSTVÍ - uveďte doplňující informace dle vámi zvolené kategorie členství
A

B

Účastník 2. odboje

Účastník 3. odboje

Číslo osvědčení 255/1946 Sb.:

Číslo osvědčení 262/2011 Sb.:

C

D

Válečný veterán zahraničních misí

Současný i bývalý příslušník Ozbrojených sil ČR

Číslo osvědčení 170/2002 Sb.:

Složka OS ČR:

Zahraniční mise:

Poslední útvar:

vyberte ze seznamu

Doba služby:
Poznámka:
E

Potomek čs. legionáře / Potomek úč. 2. odboje - uveďte údaje o svém
předkovi. U čs. legionářů lze uvést odkaz na web www.krevlegionare.cz

Příbuzenský vztah:

vyberte ze seznamu

F

Rodinný příslušník - uveďte údaje o svém příbuzném

Příbuzenský vztah:

Jméno:

Jméno:

Příjmení:

Příjmení:

Datum a místo narození:
Legie / útvary
vyberte ze seznamu
zahraničního odboje,
domácí odboj

Datum a místo narození:
Zahraniční mise (vizte
seznam na druhé
straně přihlášky):

www.krevlegionare.cz

Členské číslo ČsOL:

vyberte ze seznamu

Prohlašuji, že jsem v době okupace nebyl členem fašistických, nacistických a kolaborujících organizací, které jsou uvedeny v zákoně 255/1946
Sb. Nebyl jsem příslušníkem nebo vědomým spolupracovníkem represivních státních a stranických orgánů v letech 1948 - 1989 a svým jednáním
nezavinil vážnou újmu jiným občanům. Nejsem členem organizací, které státní orgány ČR prohlásily za extrémistické. Nebyl jsem pravomocně
odsouzen za úmyslný trestný čin.
Souhlasím s vedením výše uvedených osobních údajů o mé osobě, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., pro potřeby evidence členů ČsOL.

V ……………………………………………………..
dne ……………………………..……..

………………………………………………………………..
podpis žadatele o členství

Schváleno výborem jednoty dne ……..…………….………………

………………………………………………………………..
podpis předsedy/předsedkyně jednoty, (razítko)

Poznámky k vyplnění přihlášky do Československé obce legionářské
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČSOL
Československá obec legionářská (ČsOL) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních
armád z doby 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, příslušníky 3. odboje, účastníky válečných a
mírových operací nasazených v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací a dále pak, podle
§ 5 zákona č. 170/2002 Sb., jejich rodinné příslušníky, pozůstalé, příslušníky Ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie a
všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.
Základní jednotkou vnitřní organizace ČsOL je jednota, která sdružuje členy. Kompletní seznam jednot a kontakty na jejich výbory lze
najít na webových stránkách www.csol.cz v sekci Jednoty.
Člen ČsOL má povinnost být členem konkrétní jednoty, plnit úkoly vyplývající ze stanov, usnesení volených orgánů a programů ČsOL,
platit členské příspěvky jednotě ČsOL, jsou-li stanoveny na základě vnitřního předpisu, dodržovat Stanovy ČsOL a další vnitřní
předpisy, svým jednáním nesnižovat vážnost a dobré jméno ČsOL.
POSTUP PŘIHLÁŠENÍ SE ZA ČLENA ČSOL
Zájemce/zájemkyně o členství v ČsOL kontaktuje jednotu, do které má zájem vstoupit a domluví se na konkrétním postupu. Každá
jednota přijímá členy samostatně dle svého vnitřního předpisu. Je-li žádost zájemce/zájemkyně o členství schválena jednotou ČsOL,
je tato jednota povinna doručit přihlášku člena/členky Ústředí ČsOL k registraci. Registraci přihlášek provádí Předsednictvo
Republikového výboru ČsOL na svém jednání. Po registraci přihlášky je členovi/člence ČsOL vystaven členský průkaz a členský
odznak. (Upozornění: Členský průkaz a členský odznak jsou majetkem ČsOL, v případě vystoupení člena/členky z ČsOL, či zrušení
členství je daná osoba povinna členský odznak vrátit).
Pro výrobu členského průkazu je třeba doručit Sekretariátu ČsOL průkazovou fotografii. Barevná průkazová fotografie ve velikosti 3,5
cm x 4,5 cm může být zaslána elektronicky ve formátu .jpeg (minimální rozlišení scanu 300 dpi) na adresu fotografie@csol.cz,
případně je možné ji přiložit k přihlášce.
Pro své vnitřní potřeby třídí ČsOL členy do následujících kategorií:
(1) Účastník 2. odboje - Účastník bojů za národní osvobození ve druhé světové válce, který byl příslušníkem československých nebo
spojeneckých zahraničních pozemních, leteckých, námořních a partyzánských jednotek, čs. zahraničního civilního odboje, držitel
osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb. nebo potvrzení Ministerstva obrany o účasti v boji.
(2) Účastník 3. odboje - Účastník odboje a odporu proti komunismu, držitel osvědčení podle zákona č. 262/2011 Sb.
(3) Válečný veterán zahraničních misí - Válečný veterán, držitel osvědčení podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb.
(4) Současný i bývalý příslušník Ozbrojených sil - Příslušník a bývalý příslušník Armády České republiky včetně Aktivních záloh,
příslušník a bývalý příslušník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, příslušník a bývalý příslušník Hradní stráže.
(5) Potomek - Potomek čs. legionářů z dob 1. světové války, potomek účastníka zahraničního či domácího odboje
(6) Rodinný příslušník - Rodinný příslušník válečného veterána podle kategorie (3).
(7) Sympatizant - Ten, kdo uznává poslání ČsOL a je ochoten aktivně pracovat v jednotách a orgánech ČsOL.
KREV LEGIONÁŘE
Internetové stránky www. krevlegionare.cz, které vycházejí z databáze Vojenského historického archivu v Praze, umožňují
vyhledávat údaje o čs. legionářích podle tří základních kritérií – jméno, datum a místo narození. Databázi neustále doplňujeme,
naším cílem je získat co nejvíce údajů, aby databáze legionářů byla co nejobsáhlejší připomínkou našich předků.
SEZNAM ZAHRANIČNÍCH MISÍ
Pouštní bouře
Pouštní štít
IFOR
AFOR
KFOR
Essential Harvest (TFH)
SFOR
SFOR II
Trvalá svoboda
ISAF
IZ SFOR
IZ SFOR (MNF - I)
CONCORDIA
ISAF EOD + meteo
Trvalá svoboda - 2004
Winter Race
Trvalá svoboda - 2006
Resolute Support Afghánistán

Strážní rota Bagram
Lotyšsko a Litva
Baltic Air Policing
EU NAVFOR Somalia
EUFOR - ALTHEA
EUNAVFOR MED Sophia
EUTM Mali
MINUSMA Mali
Výcviková jednotka chem. vojska, Irák
Výcviková jednotka Voj. policie, Irák
Zast. na velitelstvích misí OIR a NMI
MFO Sinaj
Pozorovatelské mise
DKNS - Korea
Makedonie
UNOMSIL - Sierra Leone
UNSCOM - Irák
UNTAG - Namibie

UNOMOZ - Mozambik
MONUC - Kongo
UNMEE - Eritrea
UNMOP - Pravlaka
UNPREDEP - Makedonie
UNMIK - Kosovo
UNMOT - Tádžikistán
UNOSOM - Somálsko
UNAVEM - Angola
UNOMIL
UNGCI
UNPROFOR
UNCRO
UNTAES
UNOMIG - Gruzie
UNDOF Izrael
Mise OBSE

