
   Igor Matovič

Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Ľudské a rozumné Slovensko
Dobrá politika
Kde zákony tvoria ľudia, nie bábky v rukách finančných skupín.
Kde politici ľudí neokrádajú a nevyvyšujú sa nad svojich voličov.
Kde reprezentanti štátu nesú hmotnú zodpovednosť za svoje činy.
Kde politici nekladú prekážky ľuďom v priamej správe vecí verejných.

Dobrý štát
Kde úrady a ľudia sú rovnocennými partnermi.
Kde viac už nerobíme dlhy na úkor svojich detí a vnúčat.
Kde štát spravuje len to, čo dokáže lepšie ako ľudia sami.
Kde každá národnosť má rovnaké možnosti na svoj rozvoj.
Kde úrady vedú najlepší z nich, nie politicky dosadené figúrky.
Kde polícia, prokuratúra a súdy sú od politiky dokonale nezávislé.
Kde odborný personál úradov chránime pred politickými čistkami.
Kde informácie sú voľne prístupné a nemusíme sa ich doprosovať.
Kde nákupy štátu nezávisia len od ceny, ale aj úžitku pre spoločnosť.
Kde cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí.

Dobrý život
Kde občiansky aktivizmus je vítaný a podporovaný.
Kde nekradnúť, platiť dane a čestne žiť je normálne.
Kde si vážime a chránime občiansku statočnosť ľudí.
Kde podvodníci a špekulanti nie sú zákonom chránení.
Kde školy učia deti žiť a myslieť, nie len odpovedať na otázky.
Kde pomáhame snaživým a chránime bezmocných a slabších.
Kde domôcť sa práva netrvá veky a pravda nezáleží od majetkov.
Kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti.
Kde rozvíjame talenty všetkých detí, aj tých z chudobnejších rodín.
Kde každej rodine, aj tej neúplnej, venujeme pozornosť a podporu.
Kde kultúra začína v rodine, pokračuje v škole a nekončí v divadle.
Kde veda, výskum a inovácie sú potenciálom rozvoja, nie na príťaž.
Kde nežijeme v strachu o život, majetok a polícii môžeme dôverovať.
Kde chránime a rozvíjame naše hodnoty, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Dobrá práca
Kde živnostníkov si vážime za to, že sa živia sami.
Kde malí v podnikaní majú rovnakú podporu ako veľkí.
Kde polia neležia ladom, kým tisíce ľudí nemajú roky prácu.
Kde podnikať a dávať prácu iným je hodné obdivu a pomoci.
Kde podporujeme vznik pracovných miest tam, kde ľudia žijú.
Kde mzda i dôchodok za prácu je vždy viac ako za ničnerobenie.
Kde v osadách sú cieľom pracujúci ľudia, nie ďalší poberatelia dávok.

Vízia občianskeho hnutia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

Stačí ruža?
Ženy sú úžasné. Sú hodné našej úcty, pozornosti a láskavého správa-
nia každý deň v roku, nielen 8. marca. Medzinárodný deň žien je však 
dobrá príležitosť pripomenúť si to.
Nerád by som zostal len pri nejakých všeobecných a neosobných frá-
zach. Preto sa s vami krátko podelím, akú úlohu zohrávali a zohrávajú 
ženy v mojom živote.
Prvou ženou v mojom živote bola moja mamička. V našej rodine sa 
zaužíval zvyk volať v deň svojich narodenín práve mamičke.  Ak si totiž 
niekto v ten deň zaslúži poďakovanie a blahoželanie, tak je to určite 
žena, ktorá vás nosila pod srdcom a porodila. Rád s ňou však telefo-
nujem aj v iné dni. Len tak, ako sa má.
Mamička nás porodila a vychovala päť. Mňa a štyri mladšie sestry. 
Takže na ženskú spoločnosť som si zvykal od malička. Keď som bol 
chlapec, niekedy mi to trochu liezlo na nervy, ale teraz to veľmi oceňu-
jem a máme so sestrami dobré vzťahy.
Žena, bez ktorej by som nebol úplným človekom, je Martuška, moja 
manželka. Sme spolu takmer osemnásť rokov a dnes ju milujem viac 
ako v  deň svadby. Jednou z  najväčších výziev a  zároveň obohatení 
môjho života je snaha o poznanie a porozumenie jej ženskosti.
Martuška nie je len mojou manželkou, ale aj matkou našich štyroch 
detí. Veľa som pochopil, keď som mal možnosť byť pri pôrode každého 
z nich. Keď sme čakali druhé (prvý bol syn), moja mamička mi povedal: 
„Vieš, Riško, každý chlap túži mať syna. A je to úplne prirodzené. Ale 
čo to znamená byť otcom, pochopíš, až keď budeš mať dcéru.“ Mala 
pravdu. Vďaka Emke (14) a neskôr Katke (5) sa pre mňa otvorili nové 
rozmery otcovstva.
Svoje skúsenosti syna, brata, manžela a otca sa snažím uplatniť aj 
pri prednášaní a publikovaní v rámci projektu Milovať a ctiť. Ponúkam 
v ňom praktickú pomoc ľuďom v ich manželskom živote a rodičovstve. 
Vyučujem ako objaviť identitu muža a ženy a ako správne budovať 
vzťahy. Počas Národného týždňa manželstva som absolvoval pred-
náškové turné „Jednota v rozdielnosti“ v dvanástich mestách západ-

ného a stredného Slovenska. V apríli sa chystáme na južné Slovensko 
a v júni na Východ. Viac sa dozviete na www.milovatactit.sk.
Za jeden z  najdôležitejších pilierov západnej civilizácie považujem 
kľúčovú úlohu žien, najmä matiek, pri výchove a  formovaní hodnôt 
a charakterov. Matky a všeobecne ženy sú tie, ktoré prinášajú do vzťa-
hov v rodinách a v spoločnosti kultivovanosť a emocionálne bohat-
stvo. Ako sa hovorí: „Muž stavia dom, žena vytvára domov.“
Ak spoločnosť tento nenahraditeľný prínos žien prehliada alebo pod-
ceňuje, uberá sa zlým smerom. Cestou nie je súperenie či nebodaj zá-
pas medzi mužmi a ženami, ale vzájomná úcta a ocenenie. Muži, ktorí 
si vážia ženy a ženy, ktoré si ctia mužov.
Rozdiely medzi mužmi a ženami netreba ani zotierať ani pokladať za 
niečo nežiaduce. Naopak, sú obrovským bohatstvom ľudského poko-
lenia. Som muž a teším sa z toho. Rovnako sa však teším zo ženskosti 
mojej manželky a všetkých žien, s ktorými sa stretávam. Je úžasné, že 
ste iné ako my muži. Boli by sme najbiednejší chudáci, keby sme vás 
nemali. A o tom, že by sme to neprežili, ani nehovorím ;).
Muži, ktorí nepočúvajú ženy, neuchádzajú sa o  ich pohľad a názor, 
konajú veľmi nemúdro. Skúsenosť potvrdzuje, že za 
každým úspešným mužom hľadaj ženu. Múdry 
muž oslavuje deň žien ako svoj sviatok. Pretože 
ženy sú pre nás tým najcennejším a najvzác-
nejším. A  na MDŽ si to môžeme uvedomiť 
a pripomenúť. 
Preto z  celého srdca: „Všetko najlepšie, mi-
lované ženy, matky, sestry, manželky, dcéry, 
kamarátky, kolegyne! Veľká vďaka, rešpekt 
a uznanie! Prajem vám najmä skutočnú lásku 
a ľudí, ktorí budú schopní oceniť bohatstvo va-
šej ženskosti.“
Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

Sen o Slovensku
Politické strany veľmi často o nás všade možne tvrdia, že nemáme víziu 
o tom, aké Slovensko by sme chceli z našej krajiny spraviť. Opak je však 
pravdou - vieme úplne presne, čo ľudí na Slovensku trápi a vieme presne, 
čo treba zmeniť, aby sa zo Slovenska stal rozumný a ľudský štát.

Kleptokracia
V Novembri 1989 sme mnohí z nás boli naplnení nádejou na lepší ži-
vot. Za túto nádej sme boli ochotní mrznúť v chladnom počasí na ná-
mestiach a štrngať kľúčmi. Ja som mal vtedy len 16, ale zimomriavky 
mnou doslova lomcovali. Mal som úžasný pocit z toho, ako sa zrazu 
desiatky tisíc ľudí rozhodli svojou aktívnou účasťou na námestiach 
povaliť systém, ktorý nám bral našu ľudskú dôstojnosť tým, že z nás 
robil len nesvojprávne indivíduá, neschopné slobodne konať.
História toto obdobie nazýva bojom za de-
mokraciu, ktorú sme si vraj takto spoločne vy-
dobili. Naozaj? Ja tento pocit nemám a preto 
som sa rozhodol aj aktívne vstúpiť do politiky. 
Jednoducho si nemyslím, že to, čo na Sloven-
sku máme môžeme demokraciou nazývať.
Veď čo je demokratické na tom, že absolútna 
väčšina ľudí môže „demokraticky“ prežívať 
od výplaty do výplaty (ak má šťastie, že ju 
má) a zároveň hŕstka parazitov politikov tie-
to milióny ľudí systematicky (demokraticky) 
okráda? Toto nie je demokracia, neklamme.
Preto za najlepší výraz na to, čo na Sloven-
sku máme môžeme považovať názov klep-
tokracia. Tak môžeme nazvať zriadenie, kde 
otroci sú bití za ukradnutý klások kukurice z 
družstevného poľa, ale mocní sú zákonom 
chránení a nech by ukradli čokoľvek, nič sa 
im nestane. Už predlhých 25 rokov.

Čo s tým? Možno si poviete, že nič s tým nenarobíme. Áno, bohužiaľ, 
už mnohí sme takto rezignovali a prestali sme veriť vo vlastné sily. Ja 
nám napriek tomu verím. Verím, že ľudia na Slovensku raz opäť nájdu 
chuť zásadne politikom klepnúť po prstoch. Aj preto sme spustili osve-
tovú kampaň, ktorej cieľom je ľuďom otvárať okále, aby pochopili, že 
na Slovensku je peňazí dosť, len musíme spoločnými silami zabrániť 
politikom, aby nám ich rozkrádali. Držme si palce.      igor matovič 

   Hnutie OĽaNO zverejnilo na marec tieto bilbordy.


