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Vážení přátelé, členové hnutí BOS,
blíží se Vánoce a konec roku 2018. To je vždy příležitost k tomu, abychom se alespoň
na chvíli zastavili a zamysleli se nad rokem, který právě končí. Je to období, kdy člověk zpravidla
rekapituluje to, co za celý rok udělal, co se mu podařilo a co ne. Zamýšlí se také nad tím, co ho
čeká v roce příštím.
Ani my, členové Ústřední rady hnutí BOS, nejsme výjimkou. Také jsme hodnotili období
po celostátní konferenci, kde jsme od Vás dostali mandát pro řízení našeho politického hnutí
v následujícím období. I když od konference uplynulo teprve 7 měsíců, pro nás to byly měsíce
vpravdě hektické. Potýkali jsme se s řadou problémů, zejména jak v oblasti administrativní
(evidence členské základny, realizace některých zákonných povinností, zpracování nezbytných
vnitřních dokumentů atd.), tak v oblasti praktické politiky (rozšiřování a aktivizace členské
základny, účast v komunálních volbách, popularizace našeho politického hnutí na veřejnosti a
další).
Tak, jak už to v životě bývá, řadu problémů se nám podařilo vyřešit, většinu úkolů, které
jsme si stanovili na tento rok se nám podařilo splnit. Přesto nás však některé dále trápí, ale
pokračujeme v jejich plnění.
Pro rok 2019 jsme si stanovili náročný úkol - uspět ve volbách do Evropského
parlamentu (EP). Nelíbí se nám řada věcí, které EP prosazuje, nelíbí se nám to, jakým
způsobem se omezuje suverenita členských zemí EU (takzvaná sdílená suverenita). Nelíbí se
nám přemrštěná byrokracie a neodpovědnost orgánů a řídících funkcionářů různých
organizací a struktur EU a řada dalších věcí. Svojí účastí v EP bychom chtěli zahájit řešení
těchto, i dalších problémů, které se bezprostředně dotýkají ČR.
V příštím roce také chceme zahájit přípravu k účasti v krajských volbách, které nás
čekají v roce 2020. Tyto a další úkoly však nemůžeme plnit sami. Musíme společně pracovat
na tom, aby se naše členská základna rozšiřovala, a to zejména o příslušníky střední a mladší
generace. To je úkol pro každého člena našeho hnutí. Každý z nás musí vyvíjet aktivitu ve svém
okolí a získávat takové členy, kteří jsou schopni a ochotni prosazovat náš program a pracovat
ve prospěch naší společnosti.
Dovolte, abych Vám na závěr tohoto roku poděkoval za práci ve prospěch našeho
politického hnutí BOS. Věřím, že v roce 2019 společně splníme všechny úkoly, které před námi
stojí.
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Přeji Vám všem pevné zdraví do dalších let, štěstí v rodinném kruhu, mnoho dobrých
přátel, optimismus a vytrvalost při plnění dalších společných úkolů.
Za ÚRH
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