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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:

Aké Slovensko?
Politickí dinosauri 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.

Sme národ holubičí. Zvykli sme si o sebe hovoriť iným. Veľakrát tým 
ospravedlňujeme to, že síce si rád zanadávame, ale nakoniec, ak 
máme niečo pre zmenu urobiť, akosi podvedome skloníme hlavy a 
spoliehame sa na to, že to za nás urobí niekto iný. Zrejme Samo.
Za sedem mesiacov budeme mať na Slovensku opäť možnosť roz-
hodnúť o našich osudoch. O tom, kto a ako bude spravovať náš spo-
ločný štát, koho si vyberieme za dobrého hospodára, aby v našom 
mene hospodáril s našim spoločným majetkom.

Niektorí ľudia zvyknú hovoriť, že politiku môžu od zlodejov politikov 
očistiť len dostatočne bohatí ľudia, lebo vraj už majú dosť. Je to veľká 
hlúposť. Nie majetkom sa meria charakter človeka. Preto, ak chceme 
špinu v politike naozaj vyčistiť, musíme na ňu nasadiť čestných dob-
rých ľudí, ľudí preverených životom. Bez ohľadu na ich majetok.
Takíto ľudia však majú zvyčajne aj nejakú prirodzenú nevôlu do 
politiky aktívne vstúpiť. A to je veľký problém. Lebo, ak dobrí ľudia 
odmietnu aktívne do chlieva vstúpiť, zlo si bude naďalej válov užívať.

Aj z tohto dôvodu, sme na august objednali niekoľko sto-
viek bilbordov s jediným heslom „Zlo zvíťazí, ak dobrí ľu-
dia neurobia nič.“ Chceme aj takto ľudí nabádať k tomu, 
aby nabrali odvahu a do politiky aktívne vstúpili.
Áno, politika nie je vďačné remeslo. Nech urobíte čokoľ-
vek, stále budete pre väčšinu ľudí rovnakí zlodeji ako zlo-
deji skutoční. Ak sa s tým naučíte žiť a energiu vám budú 
dodávať ľudia, ktorí vám pri snahe očistiť Slovensko od 
skorumpovaných politikov držia palce, vydržíte to.
Pozrite sa aj vy okolo seba. Slovensko je plné statočných, 
čestných a dobrých ľudí, ktorí požívajú vo svojom meste 
či komunite všeobecnú dôveru. Oslovte ich, dodajte im 
odvahu a poproste ich, aby sa stali svetlom pre ostatných 
ľudí a išli vo vašom mene do politiky zlo poraziť.
My im veľmi radi dáme šancu na našej kandidátke a urobí-
me všetko pre ich úspech. V mene Slovenska. igor matovič 

Dobrí ľudia, budíček! 

Okrem niekoľkých politikov, ktorí sem možno zavítali, si všetci ostatní 
žijete svoj nepolitický život. Napriek tomu verím, že vám na Slovensku 
záleží. Niektorým menej, iným viac a niektorým veľmi. Väčšina, verím, 
túžite, že v marci príde zmena a vláda bez Smeru. Ja tiež. A veľmi.
Lenže ako na to? Jasný záväzok opozičných strán, že nebudú po voľ-
bách za „děfky“, spoločný predvolebný program a motivácia nevoličov 
by mohli byť slušný základ. Okrem toho, tak ako v každej vojne, by 

sme mali maximálne demoralizovať nepriateľské vojsko.
Začnem skutočným príbehom. Kamarát z Tvr-

došína pred rokom v Kraľovanoch nastúpil 
na autobus. Sadol si vedľa známej babky 
a pustili sa do reči. Čoskoro boli v politike. 
Z babičky sa vykľula „ficovka“ ako hrom a 
rozhovor začal byť skoro až nebezpečný. 
Ale kamarát bol vytrvalý. Pekne krok za 
krokom babičke pri okne podával argu-
ment za argumentom.
V Tvrdošíne spolu vystúpili. Na rozlúčku 
vraj babička kamarátovi povedala: „Vieš 
čo, ja sa ti normálne pôjdem z toho Fica 
vyspovedať. Milanko, ďakujem ti.“ A ja mu 

verím, Milan nikdy neklame.
Milan na babičku vraj použil jej vnukov. Ka-

ždý krok, ktorý babička na Ficovi velebila, 
jej Milan vyčíslil a zdôvodnil, prečo 

to zaplatia jej vnuci, až jej milý 
Fico v ústach zhorkol. Trvalo to 

síce viac ako hodinu, ale prerod 
z opantania z vodcu k zhnuse-
niu stál určite za to.

Toto bude zrejme cesta, po ktorej musíme kráčať všetci, komu na 
Slovensku skutočne záleží. Postupne, krok za krokom, ľuďom otvárať 
okále. Menej arogantne, viac trpezlivo.
Fico si svoje ovečky drží vo vedomej nevedomosti. Je rád, že sa nikdy 
nepýtajú, kto to zaplatí, a on ako správny majster populizmu sa ani 
nikdy neunúva ich s takou „nepodstatnosťou“ zaťažovať. A preto to 
musíme robiť za neho my.
Čím viac si dáme záležať, tým viac sa mu budú Ficovi ovečky strácať 
pomedzi prsty. Osvetou o štáte, o tom, že Fico prachy netlačí, že čokoľ-
vek vždy zaplatia len a len ľudia, že za osem rokov zvýšil náš spoločný 
dlh o 130 percent (najviac v Európe), že ročne minie v našom mene o 3 
miliardy viac, ako vyberie. Že peňazí je na Slovensku dosť, len politici 
musia prestať konečne kradnúť…
Musíme ľuďom vysvetliť, že štát sú oni sami. Že každý z nás sme 
vlastne jeho akcionárom a len hlupák vlastník by si do vedenia svojej 
firmy dosadil opäť bandu zlodejov.
Trpezlivým vysvetľovaním, ako vlastne štát funguje, odkiaľ sa zja-
vujú peniaze v štátnom rozpočte, na čo sa míňajú, kde a za čo sa poži-
čiavajú, ako politici ľuďom úmyseľne zamlčujú pravdu ... dosiahneme 
viac ako ničnerobením či lámaním palice nad nimi.
Mnohí parlamentní poslanci nepoznajú rozdiel medzi DPH a HDP, 
tak, prosím, nečakajme náročnejšie veci od obyčajných ľudí. Žijú si 
svoj uponáhľaný život a sú naozaj radi, že „na nich aspoň Fico myslí“. 
Prejavme im pochopenie a doprajme im vysvetlenie, koľko ich to Ficovo 
„na nich myslenie“ stojí a bude stáť, ak si nedajú povedať.
Ak budeme úspešní aspoň v jednom z desiatich našich pokusov, Fi-
cova banda nadobro zapadne prachom. A hlavne, pamätajme, že Zlo 
zvíťazí, len ak dobrí ľudia neurobia nič.

Tak, hor sa do práce, držme si palce. ;)    igor matovič

Otvárať okále
Musíme ľuďom vysvetliť, že štát sú oni sami. Že každý z nás sme vlastne jeho akcionárom 
a len hlupák vlastník by si do vedenia svojej firmy dosadil opäť bandu zlodejov.
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ZLO
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NIČ.


