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Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Podvod SMERu
SMER rozhodol, že všetci občania Slovenska sa zložia
na superluxusnú megavilu Širokého na Bahamách

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.

A je dokonané. Vládna strana SMER rozhodla, že sa všetci občania Slo-
venskej republiky musia zložiť na to, aby si „údajný“sponzor ich strany 
a osobný priateľ Roberta Fica mohol spokojne užívať „poctivo“ zarobe-
né peniaze na dôchodku na Bahamách.
Portál Topky.sk zverejnil, že Široký megavilu práve dostaval:

Jej hodnotu znalci odhadli na cca 10 miliónov eur, keďže len exkluzív-
ny pozemok pod ňou má hodnotu 6 miliónov eur. Možno si niektorí 
z nás povieme - no a čo, keď si poctivo zarobil, nech si užíva. Áno to 
je pravda, ale je tam dôležité práve to slovíčko „poctivo“ ... a o tom sú 
ale príšerne pochybnosti. Poctivo to zrejme určite nebolo.
Široký začal svoju kariéru ako príslušník ŠTB. Média o ňom tvrdia, že v 
archíve ŠTB je doklad, ktorý má dokazovať, že udal aj vlastnú matku! 
Po revolúcii sa rýchlo, ako väčšina eštébákov, veľmi rýchlo chopil príle-

žitosti. S odsúdeným podvodníkom Koženým (na úteku na Bahamách) 
sa pustil do oblbovania ľudí cez známe Harvardské fondy. Tie násled-
ne ľudí pripravili o ich peniaze ... a Širokému sa začalo nesmierne dariť.
Postupne nie fér praktikami ovládol x bývalých štátnych firiem a ry-
žoval a ryžoval. Keď sa k moci dostal jeho veľmi blízky osobný priateľ 
Fico, nastal pre neho a jeho firmy raj na Zemi. Zrazu sa mu začali hrnúť 
štátne zákazky za stovky miliónov eur a veľakrát tak, že zo súťaže 
smeráci vylúčili 2-3 lacnejšie firmy len preto, aby to vyhral „ich“ Juraj.
Takto sa z eštébáka a udavača Jurka stal veľavážený pán veľkopodni-
kateľ s majetkom v odhadovanej hodnote 700 miliónov eur!!!
... a prišiel VÁHOSTAV! Jeden z najgeniálnejších biznisov, ktoré urobil, či 
skôr spáchal. Najprv získal čudesnými (vyššie spomenutými) praktika-
mi zákazky za stovky miliónov eur na výstavbu diaľníc. Potom, keďže 
nemal dosť svojich zamestnancov, aby ich postavil, si najal iné menšie 
firmy, ktoré to mali urobiť za neho. Živnostníci, firmičky a väčšie firmy 
makali a makali ... a faktúrovali Váhostavu svoju prácu ... a Široký na 
nich kašlal, zvysoka a široka. Systematicky im odmietal platiť.

A popri tom sa im nehanbil klamať do očí, keď nechal svojich ľudí ve-
rejne tvrdiť, že všetko je v poriadku a všetko bude zaplatené. Čo nebo-
lo, keďže zrazu jeho slávny Váhostav vyhlásil krach.
Keďže Široký v tom vie chodiť a má dobrých priateľov až príliš vysoko, 
urobil to najvychcanejšie ako len mohol - dal svoju firmu do reštruk-
turalizácie. To v ľudskej reči znamená, že vybavil, aby mu súd dovolil 
ľuďom, ktorí na neho makali, ukázať dlhý nos. Ešte inak povedané 
- súd mu odobril, že živnostníkom a hlavne malým firmám nemusí 
zaplatiť 90 miliónov eur. Bankám, samozrejme, má zaplatiť všetko!
Keďže sme vedeli kam to môže dospieť, opakovane sme celá opozícia 
predkladali návrhy zákonov, ktoré mali takýmto podvodom zabrániť 
- ešte predtým, ako to Široký spáchal. Čo myslíte, ako sa k našim návr-
hom postavil SMER? Rad radom každý jeden náš návrh zamietli!
Naše hnutie OĽaNO navrhlo, aby sa veritelia v prípade reštrukturali-
zácie stali majiteľmi firmy svojho dlžníka. ZAMIETLI. Navrhli sme, aby 
dodávateľov mohol priamo vyplácať štát. ZAMIETLI. Navrhli sme, aby 
sa DPH platila až po tom, ako vám uhradia faktúru. ZAMIETLI. Aby 
svojvoľné neplatenie faktúr bol trestný čin. ZAMIETLI. Aby sa zaviedla 
povinnosť platiť faktúry do poradia. ZAMIETLI úplne všetko.
Robert Fico o SMERe vyhlásil, že dokážu byť majstri populizmu, ak 
chcú (populizmus znamená schopnosť opiť ľudí rožkom). A teraz to 
dokázali. Fico zrazu zvolal mimoriadnu schôdzu a navrhli, že zaplatia 
veriteľom 40%, neskôr to pod tlakom zvýšil na 50%. Popri tom neza-
budol dodať, že to nezaplatia ľudia, ale banky. A to veľmi preveľmi 
zaklamal. Navrhol totiž, že veriteľov miesto Širokého vyplatia banky z 
bankového odvodu. X krát zopakoval, že to banky, nie ľudia. Pravda je 
však tá, že bankový odvod platia síce banky, ale peniaze najprv vyberú 
od ľudí cez vyššie poplatky. Čiže opäť podvod.
Čo to znamená? Fico kamarátovi Širokému „očistí“ firmu od povinnosti 
platiť svoje dlhy a všetci ľudia, ktorí majú účet v banke sa cez poplatky 
poskladajú a všetko zatiahnu. Široký bude naďalej veľaváženým podni-
kateľom, očistený Váhostav mu Fico nechá (!), Širokého nevesta a dcéra 
budú naďalej asistentky poslancov SMERu, Široký bude naďalej ryžovať 
na štátnych zákazkách (to sú peniaze nás všetkých, nie nejaký imaginár-
ny štát) a bude si šťastne užívať dôchodok vo vile na Bahamách. Vo vile 
poslavenej z mozolov ľudí. Čistokrvný podvod.      igor matovič (OĽaNO)

PS. Po dopísaní tohto článku prišli SMERáci do parlamentu s návrhom 
na odvolanie Ján Figeľa za to, že si dovolil SMERákom zrušiť pred tro-
ma rokmi kšeft, kde chceli SMERáci svojim sponzorom dopriať výstavbu 
diaľníc o 10 miliárd eur predražených, ako ich vedia postaviť v drahom 
Rakúsku. Urobili to preto, lebo potrebovali mediálne prekryť zlyhanie Ro-
berta Fica v kauze Váhostav. Systematicky prikazoval svojim poslancom, 
aby odmietali naše návrhy zákonov, ktorými sme chceli včas zabrániť 
podvodu s Váhostavom. Keďže je to podlé a nespravodlivé, rozhodli sme 
sa zo solidarity stiahnuť všetkých našich ľudí z vedúcich postov, nech sa 
s nimi zadrhnú, nič iné si nezáslúžia. A tak je to správne.


