PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA
ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ
JEDNOTY…………………………………………..
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*Jsem: a) účastník bojů za národní osvobození
b) válečný veterán dle zákona 170/2002 Sb. ("novodobý")
c )rodinný příslušník účastníka podle bodu a) nebo
čs. legionáře z dob 1. svět. války
d) občan ČR uznávající poslání ČsOL (sympatizant)
příbuzenský vztah dle bodu c) * nehodící se škrtněte

1. Osobní údaje
(vyplnit čitelně hůlkovým písmem nebo na stroji)
Titul, jméno a příjmení
Datum a místo narození:
Adresa trvalého bydliště (ulice, obec, PSČ):
Telefon ( fax, email):
Člen Českého svazu bojovníků za svobodu v (obec):
Držitel Osvědčení podle zákona 255/1946 Sb: evid. číslo:
rok vydání:
Držitel Osvědčení podle zákona 170/2002 Sb: evid. číslo:
rok vydání:
Držitel Potvrzení Ministerstva obrany o účasti v odboji:
evid. číslo:
rok vydání:
2. Osobní údaje zesnulého účastníka boje za národní osvobození (vyplňuje rodinný příslušník)
Titul, jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Držitel Osvědčení podle zákona 255/1946 Sb: evid. číslo:
rok vydání:
Držitel Potvrzení Ministerstva obrany o účasti v odboji:
evid. číslo:
rok vydání:
3. Údaje o odboji ( vyplňuje účastník boje za nár. osvob. nebo rodinný příslušník zesnulého)
Hodnost na konci svět. války:
Nynější hodnost:
Rok posledního povýšení:
Zranění ( místo, rok a měsíc, popis zranění):
Válečné a jiné řády, vyznamenání, medaile a odznaky:

Věznění
od - do
místo
důvod
1939 - 1945
v býv. SSSR
po roce 1948
jiné období
Roky rehabilitace:
4. Účast v zahraničních voj. jednotkách ( vyplňuje účastník boje za národní osvobození)
kolonky vyplňovat čitelně, u časových údajů uvádět alespoň měsíc a rok ( i přibližně)
Název jednotky
od
do
útvar , místo
Ruské legie
Francouzské legie
Italské legie
Československý legion v Polsku
Cizinecká legie v severní Africe
1. československá divize ve Francii
Českoslov. sam. brig. ve V. Británii
Obléhání pevnosti Dunkerque, obr.brig.
Vojenské útvary na Středním východě
310. letecká squadrona RAF

Název jednotky
od
do
útvar , místo
311. letecká squadrona RAF
312. letecká squadrona RAF
313. letecká squadrona RAF
Letecké útvary na východní frontě
Spojenecké letecké útvary
1. čs. armádní sbor v SSSR
(uvést stručně prapor, pluk, brigádu)
Spojenecké poz. ( námořní) jednotky
Zahraniční partyzánské jednotky
Civilní zahraniční odboj
Jiné útvary
Para skupina ze západu
Datum výsadku
místo výsadku
Para skupina z východu
místo výsadku
Datum výsadku
5. Údaje o účasti v místě ozbroj. konfliktu nebo mírové operace (vyplňuje "novodobý" veterán)
Nynější hodnost:
Rok posledního povýšení:
Zranění ( místo, rok a měsíc, popis zranění):
Státní a vojenské řády, vyznamenání, medaile a odznaky (při nedostatku místa na samostatnou přílohu)
název
kdo udělil
rok udělení

Název mise

od

do

stát, země

Prohlašuji, že jsem nebyl členem fašistických, nacistických a kolaborujících organizací v době
okupace, které jsou uvedeny v zákoně 255/46 Sb. Nebyl jsem příslušníkem nebo vědomým
spolupracovníkem represívních státních a stranických orgánů v letech 1948 - 1989 a svým jednáním
nezavinil vážnou újmu jiným občanům. Nejsem členem organizací, které státní orgány ČR prohlásí
za extrémní. Nebyl jsem pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

Dále souhlasím s vedením výše uvedených osobních údajů o mé osobě, v souladu se
se zákonem č. 101/2000 Sb., pro potřebu vedení evidence členů ČsOL.
V
dne

Přihlášku schválil výbor jednoty dne

vlastnoruční podpis

podpis předsedy jednoty

