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SMER okráda chorých
Ľudia mi zvyknú často vyčítať, hlavne voliči SMERu, že politikov nazý-
vam zlodejmi. Vraj, ak mám dôkazy, nech sa páči - mám ísť na políciu 
a podať trestné oznámenie. Lenže ono je to trošku inak.
Politikov si volíme na to, aby zastupovali naše záujmy, čo hlavne zna-
mená, aby nastavovali spravodlivé zákony a spravovali náš spoločný 
majetok ako dobrí hospodári. Kto je dobrý hospodár? To je človek, 
ktorý sa stará o zverený majetok tak, akoby sa staral o svoj vlastný.
To znamená, že dobrý politik nie len sám 
nerozkráda, ale ani netoleruje rozkrádanie 
nášho spoločného ... či ešte viac - robí všetko 
preto, aby rozkrádaniu spoločného zabránil. 
Robia to politici SMERu? Ale, kdeže!
Na jeseň vypukla veľká kauza s tunelova-
ním nemocníc. Vtedy sme zistili, že vysoko-
postavení politici SMERu cez svoje „akože nie 
ich“ firmy čarovne vyhrávajú „akože súťaže“ 
a dodávajú do nemocníc CT prístroje (na zis-
ťovanie nádorov) 3krát drahšie ako sa dajú 
kúpiť na trhu. A nešlo o fazuľky - rádovo išlo 
o milióny eur z nášho spoločného.
Hneď na to sme zistili, že „akože bývalej“ 
firme podpredsedu SMERu Pavla Pašku sa 
„akosi záhadne“ darí. Zrazu, počas vlády 
istôt Roberta Fica zvýšila svoj ročný obrat o 
600% na vyše 100 miliónov eur! Zrazu „akosi 
záhadne“ sa stala pomaly monopolným do-
dávateľom tých najdrahších liekov do štát-
nych a fakultných nemocníc po Slovensku.
Aby tomu nebolo konca, vypukol škandál 
s „akože súťažou“ na vývarovne v piatich 
nemocniciach v područí politikov SMERu ... a 
čuduj sa svete - opäť vyhrala firma blízka vedeniu SMERu ... samozrej-
me s tým, že bude dodávať stravu do piatich nemocníc nasledujúcich 
10 rokov o 80% drahšie, ako si to doteraz vedeli nemocnice zabezpečiť 
samé! Zo slovenského zdravotníctva tak za 10 rokov trvania zmluvy 
odlejú cca 30 miliónov eur na tie správne „sociálne“ účty.

Uf, povie si každý slušný človek a odpľuje si nad zlodejinami našich 
mocných. Bohužiaľ, sú však aj ľudia, ktorým to vôbec nevadí. Stačí im, 
že im „sociálni“ demoKRADI kedy-tedy podhodia ohlodanú kosť a pri 
jej oblizovaní odmietajú rozmýšľať, že ich vlastne okabátili. Bohužiaľ.
Nevadí im, že pacienti si musia do mnohých nemocníc nosiť toaletný 
papier, príbor, či posteľné prádlo. Netýka sa ich to, veď (teraz)nie sú 
chorí. Netrápi ich, že SMERáci ročne vytunelujú zo zdravotníctva stovky 

miliónov eur, za ktoré sme si mohli kúpiť 
lepšie prístroje na liečenie nás všetkých. 
Nevadí im, že sa takto rozkrádajú peni-
aze, za ktoré sme mohli konečne sestrič-
kám zdvihnúť ich žobračenky.
Keď Robert Fico vymenoval po Zvo-
lenskej ministra Čisláka, myslel som 
si, že príde nová metla a chliev vyčistí. 
Po štyroch mesiacoch je vidieť, že to 
nebolo jeho úlohou a ani sa o to ne-
pokúša. Veľmi skoro sa ukázalo, že v 
skutočnosti je len ďalším Paškovým 
poskokom v rade a Ficovým čističom a 
zametačom káuz pod koberec.
Minister Čislák miesto toho, aby ra-
zantne klepol zlodejom po prstoch 
a páchateľov potrestal - rad radom 
jedného odvolaného za druhým do-
sadzuje na ešte lepšie platené mies-
tečká. Tak, ako je to v SMERe zvykom. 
Preto sme zozbierali potrebné podpisy 
a zvolali sme na túto stredu mimoria-
dnu schôdzu za odvolanie pána mini-
stra Čisláka z funkcie.

Slovenské zdravotníctvo je ťažko nakazené rakovinou korupcie, kto-
rá mu nedovolí dýchať. Preto konečne potrebujeme na poste ministra 
statočného človeka, ktorý sa nebude báť vzoprieť mocným ľuďom v 
SMERe - Ficovi a hlavne Paškovi a povedať - „Páni, veď majte svedomie, 
ľudia zomierajú pre pažravosť pár mocných!“           Igor Matovič

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.

Do neba volajúce!
Od svojich detí často počujem sťažnosť: „To je nefér!“ My, ľudia, sme 
veľmi citliví na nespravodlivosť – ak sa týka nás. Už menej nás „vzru-
šuje“, ak sa deje nespravodlivosť voči niekomu inému. Existuje však 
nespravodlivosť, ktorá sa nás týka, aj keď sa nedeje priamo nám.
Jednou z nich je nevyplatenie mzdy. Na Slovensku, bohužiaľ, národ-
ný šport. A je jedno, či sa týka zamestnancov alebo živnostníkov. Ono 
medzi tým totiž často vlastne nie je skoro nijaký rozdiel. Určite poznáte 
vo svojom okolí ľudí, ktorí chodia normálne do práce, ale musia byť 
živnostníci. Napríklad chlapi na stavbách.
Otec rodiny, ktorý odchádza každé ráno do práce a večer sa vracia 
alebo je z domu preč aj dva tri týždne, nakoniec príde domov s prázd-
nymi rukami. Viete si predstaviť to zúfalstvo a bezradnosť? Dohodnúť 
si s niekým vykonanie práce a potom mu nezaplatiť, nie je len nespra-
vodlivosť. Je to chrapúnstvo, krádež, do neba volajúci hriech.
Nechutným príkladom toho je aktuálna kauza vlády Smeru s názvom 
Váhostav. Veľká štátna zákazka na stavbu tak potrebnej dopravnej tep-
ny, diaľnice, sa zmenila z pracovnej príležitosti na príležitosť pre zlodejov. 
A tak sa zlodeji obohatili a pracujúci boli ožobračení. Navyše musia títo 

ľudia zaplatiť štátu na daniach viac, ako nakoniec dostanú od Váho-
stavu. Do pokladnice štátu musia pod hrozbou exekúcie zaplatiť 20€, 
hoci im vyplatia iba 15€. Nespravodlivé? Nie, do neba volajúca krádež!
Takýto postoj škodí ale aj celej krajine. Je to výsmech zlodejov všet-
kým poctivo pracujúcim. Vyvoláva pocit znechutenia a beznádeje: „Na 
Slovensku sa neoplatí pracovať!“ A vláda Roberta Fica odmieňa zlo-
deja ďalšími štedrými štátnymi zákazkami za milióny eur.
Možno si poviete, že sú to tvrdé slová. Ale aj Biblia stavia nevyplate-
nie mzdy do jedného radu s vraždou nevinného a sexuálnou zvráte-
nosťou. V tomto nemôžeme mlčať.
Preto sa k tomu jasne vyjadrujeme. Opakovane sme navrhli konkrétne 
riešenia vo forme zákonov na ochranu živnostníkov, po-
dali sme trestné oznámenie. Nenecháme to len tak!
Skutočná rodinná politika musí v prvom rade 
ochraňovať tých, ktorí svojou poctivou prá-
cou živia svoje rodiny. Nepotrebujú od štátu 
almužnu, ale zabezpečenie spravodlivosti 
a ochrany svojich práv. Štát, ktorý to nedokáže 
zabezpečiť, nemá budúcnosť. Zdá sa však, že 
súčasná vládna moc stojí na strane zlodejov. 
A to nie je dobrá správa pre Slovensko. Dobrou 
správou ale je, že to spoločne môžeme zmeniť.

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

   WC vo fakultnej nemocnici Žilina

Richard VAŠEČKA

Turné - MILOVAŤ & CTIŤ - Juh
12.04. Sklabiná     15:00
12.04. Veľký Krtíš     17:30
13.04. Rim. Sobota     17:30
14.04. Poltár      18:00
15.04. Levice      18:00

Viac info nájdete na www.milovatactit.sk

VSTUP  VOĽNÝ


