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Vážení přátelé, členové politického hnutí BOS.
Dovolte, abych Vás informoval o některých důležitých skutečnostech, které Ústřední
rada hnutí (ÚRH) v posledních měsících řešila.
V závěrečných měsících roku 2018 se ÚRH zabývala zejména revizí členské základny a
přípravou podkladů k účetní závěrce hospodaření a následnému auditu. Také jsme koncem
minulého roku začali uvažovat o možnosti vstoupit do voleb do Evropského parlamentu (EP).
Pokud se týká členské základny, ÚRH konstatovala, že se nám nedaří uskutečňovat
naše předsevzetí o vytváření krajských organizací BOS. Kromě Plzeňského kraje se nám
podařilo vytvořit krajskou organizaci jen v kraji Moravskoslezském. To však považujeme za
nedostatečné. Proto se znovu obracíme na Vás, členy BOS, o pomoc v této oblasti. Jsme
přesvědčeni o tom, že rozšiřování členské základny a vytváření celostátní organizační
struktury nemůže být záležitostí jen ÚRH, ale musí si tento úkol vzít za své každý člen BOS.
Oproti předchozímu roku se nám podařilo zkonsolidovat hospodaření našeho
politického hnutí. I když jsme pracovali se značně omezenými prostředky (oproti roku 2017),
přesto jsme se úspěšně vypořádali se závazky z předchozího roku. ÚRH připravila veškeré
podklady k tomu, aby účetní závěrka a následný audit proběhly včas. Na jejich základě ÚRH
podá ve stanoveném termínu zákonem stanovené informace Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran a hnutí.
V závěru loňského roku jsme řešili, zda se máme zúčastnit voleb do EP. Jednoznačně
jsme se rozhodli, na základě vývoje v EU a v naší společnosti, že do těchto voleb vstoupíme.
Důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí, jsou shrnuty v Preambuli, kterou přikládám
jako přílohu k tomuto dopisu. Poté jsme zvažovali, zda do voleb půjdeme v koalici s dalšími
politickými subjekty, nebo samostatně. Po zvážení našich možností a schopností členské
základny jsme se rozhodli jít do voleb samostatně. Rozhodnutí, které jsme učinili, se opírá
o důvěru ve Vás. Očekáváme, že se plně chopíte iniciativy zejména v oblasti organizační, kdy
budeme potřebovat zejména to, abyste přesvědčili nejen svoji rodinu a široké okolí k účasti v
těchto volbách, ale také o tom, aby svůj hlas dali našemu politickému hnutí BOS. Budeme
potřebovat v každém kraji, městě či vesnici aktivisty pro pomoc s organizací výjezdů našich
kandidátů k besedám s voliči, k distribuci materiálů s volebním programem našeho hnutí, či
jako přísedící do volebních komisí.
To vše od nás bude vyžadovat aktivitu a odpovědnost. ÚRH je přesvědčena o tom, že
členové hnutí BOS jsou aktivní i odpovědní. Vždyť ODPOVĚDNOST máme i ve svém názvu.
K nastávajícím úkolům Vám přeji hodně trpělivosti, vytrvalosti i kreativity.
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