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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:

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.
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Igora Matoviča sa zastala podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová.
„Igora Matoviča poznám mnoho rokov a viem, že vždy podnikal 
čestne. Príkladom môže byť aj daňové priznanie rodinnej firmy regi-
onPRESS – v roku 2013 bola daň z príjmov 392-tisíc eur a v minulom 
roku 194-tisíc eur. Na porovnanie, spoločná firma ministrov Kaliňáka 
a Počiatka, ktorá prevádzkuje sieť bratislavských reštaurácii, nemala 
v rokoch 2011, 2012 a 2013 daň z príjmov ani cent a v minulom roku 
zaplatila „závratných“ 1 847 eur. Nuž čo, reštaurácie v hlavnom meste 
boli odjakživa stratovým podnikaním,“ vyhlásila v sobotu v rozhovore 
pre agentúru SITA Jurinová.
Polícia minulý týždeň zabavila server rodinnej firme Igora Matoviča. 
Podľa Jurinovej to urobila na základe anonymu a bez akýchkoľvek 
dôkazov tak ohrozila fungovanie firmy, ktorú Igor Matovič vybudoval 
z ničoho ešte ako študent vysokej školy. 

„Na rozdiel od mnohých oligarchov v pozadí strany Smer sa mu to 
podarilo bez predražených štátnych zákaziek a bez okrádania svojich 
dodávateľov a všetkých obyvateľov Slovenska. Udalosti uplynulých 
dní považujem za potrestanie a snahu o očiernenie človeka, pre kto-
rého je boj proti korupcii a okrádaniu obyčajných ľudí najvyššou prio-
ritou,“ zdôraznila Jurinová. 

Vláda Roberta Fica nedokáže podľa Jurinovej zabezpečiť na Sloven-
sku ani zdanie spravodlivosti. Upozornila, že násilní zločinci sú kvôli 
chybám rozkladajúcej sa justície prepúšťaní na slobodu a mnohí živ-
nostníci a malé firmy prišli pri reštrukturalizáciách dvoch najväčších 
stavebných spoločností spájaných s oligarchami v pozadí strany Smer 
o tisíce eur za odvedenú prácu, a musia štátu odviesť DPH z faktúr, 
ktoré im nikto nezaplatí. „Na druhej strane ale podvodníci s nadmer-
nými odpočtami DPH u nás veselo podnikajú,“ konštatovala. (SITA)

Počiatkove dane

Možno ste si to všimli, možno nie, ale Béla Bugár - predseda strany  
MOST-HÍD, posledné tri roky má vcelku pravidelne potrebu si do mňa 
osobne buchnúť. Zvyčajne, keď aj druhí búšia.
Ľudia sa ma preto často pýtajú, čo som také urobil Bugárovi, keď ma 
tak nenávidí, respektíve si vždy, keď môže, buchne. Fakt neviem.
V podstate som s ním mal len tri ostrejšie strety:
1) Po voľbe kandidáta na generálneho prokurátora (keď 6 koaličných 
„zradcov“ zradilo Ivetu Radičovú a volili Trnku) som mu do očí povedal 
„Pán Bugár, aby boli veci jasné - som na 100% presvedčený, že tých 6 
zradcov bolo z Mostu a vy ste jeden z nich.“ Nasledujúcich 10 sekúnd 

sa nezmohol na slovo, potom začal habkať a ukazovať do 
SDKÚ lavíc v duchu - to určite oni, to oni.

2) Keď prišiel s návrhom jazykového zákona, 
kde okrem iného navrhol, aby v situácii, keď 
príslušník jazykovej menšiny neovláda slo-
venčinu, musel lekár na svoje náklady za-
bezpečiť tlmočníka, som mu povedal, že za 
takú hlúposť nikdy nezahlasujem. Strašne 
zúril, ale nakoniec sme sa dohodli na ta-
kých úpravách jazykového zákona, že ovca 
zostala celá aj vlk sýty.
3) Keď prišiel s návrhom na zmenu zákona 
o občianstve tak, že zákonom prehlásime, že 

na Slovensku platí len slovenský pas. Bolo to 
de facto to, že Orbánovi umožníme, aby si na 

Slovensku vo veľkom nakupoval občanov, 
ktorí by ho mali následne voliť. Pove-

dal som mu, že cez moju mŕtvolu a 
prijatie zákona sme zablokovali. Za 
toto hlasovanie ma vtedy vyhodili 
z klubu aj saskári.

... a to je celé. No a ešte som povedal, že ak budeme súčasťou bud-
úcej vlády, nikomu v nej kradnúť nedovolíme ... ale to ho predsa vyto-
čiť určite nemohlo, veď uznajte!          
Zlé jazyky však tvrdia, že situácia sa má inak. Vraj tým Bugár len vy-
tvára správnu atmosféru, lebo vraj sú Bugárov MOST-HÍD spolu s Pro-
cházkovou SIEŤOU už dohodnutí, že po voľbách pôjdu spolu so SMERom.
Osobne tomu nechcem veriť, lebo práve tieto dve strany majú podľa 
prieskumov najviac antiFico voličov. Jednoducho nechcem veriť, že by do-
kázali až tak podlo podviesť svojich voličov. Ale, v politike je všetko možné.
Keď sa však pozrieme na výroky Bélu Bugára a Radoslava Procházku, 
veľa nám napovedia. Obaja (ako cez kopirák) odpovedajú na priame 
otázky novinárov o tom, či pôjdu do vlády so Smerom, takto: „Nevieme 
si to predstaviť.“ To síce v ľuďoch môže vytvoriť dojem, že povedali nie, 
ale v skutočnosti tomu tak nie je - lebo „nevieme si to predstaviť“ ešte 
neznamená, že to nakoniec neurobia.
Procházka používa ešte aj inú odpoveď: „V jednej vláde s Ficom sedieť 
nebudem.“ Táto odpoveď síce tiež vytvára medzi ľuďmi dojem, že pove-
dal, že s Ficom nepôjde, opak je však pravdou. Ako? Aj Fico svojho času 
sľuboval, že s Mečiarom si do jednej vlády nesadne. Mnoho ľudí si tiež 
myslelo, že s ním vládnuť preto nebude - a vládol - a sľub dodržal. Ako? 
Jednoducho Mečiar nebol členom vlády. A presne takto to vraj majú 
vymyslené páni so Smeru, Mostu a Siete. Fico už nemá byť premiérom, 
tým bude Kaliňák ... a potom si v pohode môže prisadnúť aj Procházka.
To, že sa budú voliči týchto strán cítiť podvedení, už na niekoho zva-
lia, možno na mňa ... a sme na začiatku - prečo neustále Bugár útočí? 
Pravý dôvod sa možno dozvieme až po voľbách. Keď už bude neskoro.
PS. Odkaz voličom Mostu-Híd a Siete. Ak by ste považovali za podraz 
zo strany Bugára a Procházku, že by nakoniec išli so Smerom, vyžaduj-
te od nich jednoznačný verejný prísľub, že to nespravia. Ten by mohol 
byť akou-takou zárukou. Držím palce. Igor Matovič

O čo ide Bugárovi?

Ľudia si nevolia politikov preto, aby sa každý hral v politike na vlast-
nom piesočku. Volia ich preto, aby spoločne ťahali za jeden povraz a 
robili všetko preto, aby sa ľuďom žilo lepšie.
Práve preto, sa naše hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽaNO) dohodlo na spoločnom postupe (koalícii) do volieb a po voľ-
bách s hnutím NOVA Daniela Lipšica. Prečo? Lebo, ak chceme poraziť 
zlo, musíme sily spájať, inak nás zlo opäť poľahky porazí.
Prečo s Novou? Preto, lebo je to síce malé, ale dobré hnutie. Hnutie 
odborníkov, ktorí sa výborne dopĺňajú s našimi ľuďmi. Hnutie so sta-
točným človekom v čele. Áno, Lipšic je v politike už dlhšie, ale v hnutí 
sa obklopil všetko v politike novými ľuďmi (na rozdiel od iných akože 

„nových“ strán, ktoré sú plné prebehlíkov a prevracačov kabátov).

Samozrejme, táto dohoda nič nemení na tom, že ja osobne budem 
aj po tretíkrát kandidovať = skladať účty z úplne posledného miesta, 
lebo tak je to správne a tak som to sľúbil ľuďom.

Veríme, že spoločne s hnutím Daniela Lipšica dokážeme vytrhnúť Slo-
vensko z pazúrov zlodejov a zabezpečiť obyčajným a čestným ľuďom 
na Slovensku lepší život ... a to je našou úlohou.

Slovensko ovláda 5 ľudí. Všetci ostatní sme tu len do počtu. Kupujú 
si politikov aj rozsudky. Z ľudí si urobili novodobých otrokov, kým oni 
si užívajú luxusné vily na Bahamách. Je čas spojiť sily.   Igor Matovič

OĽaNO a NOVA idú SPOLU


