
Působení ČSBS v regionech
Základní činností ČSBS v kalendářním roce je organizování vzpomínkových akcí a pietních
aktů jako připomínka událostí, které se významně zapsaly do dějin Československa a tím i 
do dějin České republiky.
Na ústřední úrovni se jedná o stálé vzpomínkové akce a pietní akty za účasti ústavních a 
státních představitelů. 

Praha:
- březen  
- duben  
- květen

- červen

- srpen  

- září         
- říjen
- listopad

(Prašný most), pietní vzpomínka na poslední boj škpt. Václava Morávka,
(Strašnice), uctění památky padlých a umučených 1939 -1945,
Uctění památky obětí německé nacistické okupace a padlých v průběhu povstání
českého lidu 30.4.-12.5.1945 a osvobození Prahy 8.-9.5.1945,
Uctění památky padlých parašutistů čs. armády a jejich spolupracovníků 
v domácím odboji v letech 1941 – 1945 (Technická ul., Praha 6),
Slavnostní shromáždění a setkání vedoucích představitelů MO ČR a GŠ AČR 
s přímými účastníky SNP a pozůstalými po nich,
Uctění obětí vyhnání čs. obyvatel z pohraničí po Mnichovské dohodě v roce 1938,
Slavnostní shromáždění ke vzniku Československé republiky
(Hlávkova kolej a kasárna Ruzyně), uctění obětí 17. listopadu 1939  

Středočeský kraj:
- březen  
- duben  

- květen
- červen
- září         
- prosinec

(Lány), připomínání si narození prvního československého prezidenta T.G. Masaryka,
(Benešov), uctění památky amerických letců,
(Levý Hradec), pietní vzpomínka na transport smrti,
(Zahájí, Mělník), připomenutí si padlých partyzánů ve 2. sv. válce,
(Benešov), pietní vzpomínka na oběti 2. sv. války,
(Lidice), pietní vzpomínka na vyvraždění mužů a dětí z Lidic,
(Lány), připomínání si narození prvního československého prezidenta T.G. Masaryka,
(Nehvizdy), připomenutí si rtm. Gabčíka a Kubiše ze skupiny ANTHROPOID a jejich
seskoku na území okupovaných Čech v roce 1941

Plzeňský kraj:
- září  (Plzeň), uctění obětí vyhnání čs. obyvatel z pohraničí po Mnichovské dohodě v roce 1938,

Karlovarský kraj:

- říjen  (Cheb), Přednášky k výročím vzniku ČSR a k Mnichovské dohodě

Ústecký kraj:
- květen
- září

(Terezín), zajištění účasti školám na Terezínské tryzně,
(Dolní Podluží-Varnsdorf), uctění památky zavražděných příslušníků Finanční 
stráže



Pardubický kraj:
- duben  

- červen  
- září

(Moravská Třebová), uctění památky člena ilegální odbojové organizace NSVSM 
(Národní sdružení vlastenců na severní Moravě), ubitého při výslechu gestapem krátce 
po jeho zatčení v dubnu 1944,

(Ležáky), pietní vzpomínka na vyvraždění mužů, žen a dětí z Ležákův  roce 1942,

(Dolní Světlá - Varnsdorf), uctění památky zavražděných příslušníků Finanční stráže,

Kraj Vysočina:
- březen  Leškovice (Havlíčkův Brod), pietní vzpomínka na poslední bojobklíčeného štábu 

partyzánské brigády Mistr Jan Hus
Jihomoravský kraj:
- leden  
- březen  
- duben  

- srpen  
- listopad  

Ústřední hřbitov Brno, uctění posledních 40 popravených v Breslau
Kaunicovy koleje, Brno – vzpomínková akce k výročí 15. března 1939
(Moravany-Kameňák),uctění památky 7 ubitých partyzánů, 
(Ořechov u Brna)–uctění památky obětí osvoboditelů Jihomoravského kraje,
(Brno – nám. SNP) – vzpomínková akce k vyhlášení SNP v roce 1944
(Brno), vzpomínkové shromáždění k uctění památky obětí z řad studentů
v průběhu uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939,

Zlínský kraj:
- duben  Uctění památky obětí vypálených obcí na Valašsku

(Buchlovice), připomínka osvobození Buchlovic 30. 4. 1945,

Moravskoslezský kraj:
- leden  
- březen  
- duben  

- září  

- listopad  

Uctění památky obětí holocaustu,
Připomínka okupace Ostravy Německem a uctění památky prvních obětí,
(Hrabyně), 2. ročník hvězdicového pochodu „Po stopách bojovníků za
svobodu v letech II. sv. války“ s cílem v NP Hrabyně, 
Pochod Javorníky – po stopách ostravských četníků, kteří odešli v roce 1944 na 
Slovensko na pomoc SNP
(Nový Jičín), vzpomínka na velitele „Partyzánské brigády Jana Žižky“ a na další 
padlé partyzány,

Olomoucký kraj:
- březen  

- duben  

- květen

(Nová Hradečná - Šumperk), připomenutí si popravy 16 českých vlastenců v březnu
1945 na střelnici v Bratrušově
(Javoříčko), vypálení obce německými nacisty na konci 2. sv. války,
(Zákřov), vypálení obce německými nacisty na konci 2. sv. války,
(Lazce), uctění památky obětí přerovského povstání v květnu 1945,

V regionech je dále organizováno dalších cca 250 až 300 místních akcí v působnosti 
oblastních organizací ČSBS působících v jednotlivých krajích České republiky, za účasti 
představitelů územních samospráv.


