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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:

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.Ficove istotyNáš pán premiér sa veľmi rád ukazuje s jednou tabuľou, na ktorej veľ-

mi rád s červenou fixkou odškrtáva akože splnené úlohy. Tú tabuľu 
jeho poradcovia nazvali „Opatrenia na zlepšenie životnej úrovne ľudí.“

Prepáčte, ale musím to nazvať tak, ako to cítim - v skutočnosti je to 
tabuľa pre hlúpych. Prečo tak ostro? Lebo len hlúpy človek sa nepýta 
politika (v tomto prípade Fica), kto to zaplatí.
No a keď je politik poriadne vychcaný, jednoducho s tým ráta, že jeho 
voliči mu zožerú čokoľvek - no, a potom začne robiť tabule, kde začne 
pred kamerami ľudí bohapusto klamať. Prečo klamať? Nepovedať 
celú pravdu ľuďom, ktorí ju nemajú ako zistiť, je lož, nič iné. A presne to 
robí náš pán premiér aj s jeho suitou.
Systematicky, dlhé roky ľuďom niečo rozdáva, avšak bez toho, aby 
kedykoľvek povedal, kto to zaplatí a s akým úrokom ... no a toto ne-
zodpovedné konanie premiéra Fica za 7 rokov spôsobilo, že za 7 rokov 
navýšil zadĺženie Slovenska o 130% - z 18 miliárd eur na 42 dnešných 
miliárd eur. 24 miliárd eur Fico preflákal a účet budú platiť naše deti.

Keďže naše Slovensko si nezaslúži, aby bolo naďalej v rukách klamá-
rov a zlodejov, nezostáva iné, ako sa zlu postaviť čelom. O to sa v po-
litike snažíme neustále. Snažíme sa ľuďom otvárať okále a postupne  
tým, ktorí nechápu, vysvetľovať, ako zlo tuneluje štát (naše spoločné).
Pre lepšiu predstavivosť musíme na to použiť aj také prostriedky, kto-
ré niekto možno nazve divadelné, ale aj to k tomu patrí. Potom to, čo 
chceme povedať, mnoho ľudí aj ľahšie a rýchlejšie pochopí.
Práve z toho dôvodu, sme v stredu, presne v čase, keď zasadala vlá-
da, urobili pred Úradom vlády tlačovku, na ktorej sme na oplotenie 
Úradu vlády zavesili tabuľu s názvom „Opatrenia vlády na zhoršenie 
životnej úrovne ľudí“ - viď obrázok nižšie. Z niekoľko desiatok zlých 
krokov vlády sme vybrali 15, ktoré majú najväčší vplyv na to, že ľu-
dia na Slovensku živoria. Samozrejme najväčší vplyv na chudobu ľudí 
majú tie z nich, kde Robert Fico a jeho banda doslova rozdávajú naše 
spoločné svojim kamarátom, známym a sponzorom.
Možno si poviete - No a? Čo teraz? Čo s tým? Najlepšie bude, keď si 
rozdelíme úlohy. My budeme zvádzať boj so zlom priamo v politike 
a vy, ak vám na osude Slovenska a našich detí záleží, by ste mohli 
robiť osvetu medzi svojimi známymi. Ako? Na začiatok stačí veľmi jed-
noducho - vždy, keď sa opäť objaví v médiách súdruh Fico so svojou 
červenou fixkou a vaši známi tým budú nadšení, skúste si spoločne s 
nimi položiť otázku - A kto to zaplatí? Nebudeme to opäť my, tak ako 
vždy doteraz? Nebudú to opäť naše deti?  igor Matovič, (OĽaNO)

   Tabuľu na Úrad vlády umiestnilo hnutie OĽaNO spolu s hnutím NOVA a SAS


