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Váženíčlenovépolitického hnutí BOS, naši sympatizanti, přátelé.

Nejprve mně dovolte, abych Vám popřál krásné prožitíkvětnov,ých svátků spojených nejen se
svátkem práce, ale také s výročímosvobození ČSn oO okupace fašistickým Německem. Zejména
výročíosvobození ČSn je nutné neustále připomínat, neboť před našima očima dochází
k cílevědomému a intenzivnímu překrucování našich i světových dějin. Jsme svědky toho, jak se bílé
stává černým a černébílým. Překrucování dějin jsme v historii našeho státu zažívalinejednou a vždy
to mělo fatální dopady na naši svobodu a nezávislost. To je to nejcennější co máme a co musíme
neustále bránít, Je to nejen naše občansképrávo, ale také naše občanská povinnost.

Vposledních letech zažíváme, jak se mění Evropská unie (EU), Většina znás, příslušníků
střední a staršígenerace vidí, že takzvaná ,,sdílená suverenita", která spočívá v přenášení kompetencí
národních států na nikým nevolené orgány EU, pomalu, ale jistě vede ke kolonizaci členských států
EU v rovině ekonomické a monetární, ale také ke ztrátě identity jednotlirních národů v oblasti své
kultury, historie, tradicích.
Jsme sivědomi toho, že těmto trendům nesmíme podléhat.
Jsme si vědomi toho, že tento boj za nás nikdo jiný nevybojuje.

Jsme si vědomi toho, že tento boj musíme vést aktivně nejen na poli našívnitřní politiky, ale
také na úrovni mezinárodní.

Především se musíme soustředit na to prvotní. To znamená, odkud k nám přichází výše

uvedené deformace. To jest, na nápravu chyb, nedostatků uvnitř samotné EU, Vždťnaši současní
(ale i minulí) politici se spolupodíleli na těchto deformacích základních demokratických principů, ke
kterým docházelo a dochází uvnitř EU. Nemůžemeutéct od své vlastní zodpovědnosti za tyto
deformace, ale jsme povinni aktivně se pokusit hledat spojence a společně napravovat tyto zásadní
chyby!

Proto jsme se rozhodli, tak jak jsem Vás již dříve informoval, vstoupit aktivně do voleb do
DIUŽÍME
Evropského parlamentu (EP). Do voleb jdeme s heslem: ,,VDĚČÍME pŘsorŮru
POTOMKŮM." Toto heslo vyjadřuje kontinuitu našeho historického vYvoje. Staršígenerace vždy
musela vybojovat svůj boj za naši národní identitu, za naši svobodu a tím vytvářela podmínky pro
šťastnějšíživot generací následujících. Tato kontinuita nesmí být přerušena.

-

Naše politické hnutí BEzPEČNosT, oDPoVĚDNosT, sotIDARlTA má volební číslo35. Věříme
tomu, že i Vám záleží na budoucnosti našich potomků, věříme tomu, že i Vy cítítesvoji občanskou
povinnost udělat pro tuto budoucnost svůj díl práce. Jedním z prvních kroků je ten, že půjdete
k volbám do EP {24. - 25. května} a podpoříte naše politické hnutí tím, že do volební urny vhodíte
lístek s číslem35. Přesvědčte také své známé a přátele, ať nám spolu s Vámi dají svoji důvěru a svůj
hlas a tím nám umožníplnit náš společný program.
Děkujeme Vám
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