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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.

OĽANO

a nezávislé osobnosti

ZLO
ZVÍŤAZÍ,
LEN AK
DOBRÍ
ĽUDIA

NEUROBIA
NIČ.

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

V nedeľu 20. septembra pôjdem s celou rodinou pochodovať do Brati-
slavy. Nie proti niekomu, ale za niečo. Za život. Prečo?

1. Ide o život! 
Život je najzákladnejšia hodnota. Ako hovorí jedno príslovie: „Lepšie je 
na tom živý pes ako mŕtvy lev“ (Kaz 9,4). Keď vieme pochodovať kvôli 
rôznym veciam, ktoré nám znepríjemňujú život, o to skôr vyjdime do 
ulíc kvôli životu samotnému. Vyjadrime úctu k ľudskému životu bez 
ohľadu na to, či ide o nenarodené dieťa, starého človeka, bezdomovca 
alebo utečenca. 

2. Môžem slobodne vyjadriť svoj názor! 
Právo slobodne vyjadriť svoj názor nebolo v našich dejinách samozrej-
mosťou. A v mnohých krajinách nie je samozrejmosťou ani dnes. Slo-
boda je veľmi vzácna a zároveň krehká vec. Chcem túto možnosť, toto 
právo využiť. Dokiaľ môžem. Mám totiž pocit, že mnohé ideológie by 
nám rady toto právo zobrali alebo aspoň obmedzili.

3. Demokracia vyžaduje aktivitu! 
Keby sme mali kráľa, bolo by najlepšie vydupať si u neho audienciu 
a predniesť mu svoje požiadavky. Alebo sa pokúsiť ovplyvniť niektoré-
ho z jeho radcov. V demokracii si predstavitelia štátu potrebujú získať 
priazeň ľudí, aby ich volili. A preto sa im snažia zapáčiť. Pracne si zis-
ťujú ich názory a nálady cez drahé prieskumy. Účasťou na Národnom 
pochode za život im môžeme ušetriť námahu a zbaviť ich neistoty – 
dať im najavo, čo si praje obrovská časť spoločnosti. Ako človek, ktorý 
vidí do zákulisia politiky, vás môžem uistiť, že žiaden politik si nedovolí 
ignorovať jasne prejavenú vôľu tak veľkého množstva ľudí.

4. Je to potrebné! 
Bohužiaľ, dnes je doba, keď sa musíme aktívne zastať aj tých naj-
pozitívnejších hodnôt. A najťažšie je niekedy vysvetľovať samozrejme 
veci. Mnohí v dnešnej dobe život odmietajú. Ba ľudský život môžeme 
zaradiť aj do zoznamu ohrozených druhov. Špeciálne v krajinách tzv. 
Západu a teda aj u nás. Jedným z prejavov odmietania života je aj 
spochybňovania manželstva muža a ženy a prirodzenej rodiny otca, 
matky a  detí. Toto spochybňovanie prispieva k  rozpadu mnohých 
rodín, ktoré sú tým najprirodzenejším a najideálnejším miestom pre 
zrod a rozvoj života.

5. Mám radosť zo života. 
Život je krásny. Myslím tým ľudský život – konkrétne 
osoby, vzťahy s nimi, lásku, priateľstvo. Aj keď je 
niekedy prežívanie života veľmi ťažké, mám zo 
života radosť. Radosť zo života je témou Dru-
hého Národného pochodu za život v Bratisla-
ve. A  je aj dôvodom, prečo pôjdem 20. sep-
tembra do Bratislavy tak ako som bol s celou 
rodinou pred dvoma rokmi v Košiciach.
Poď aj ty!

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu
hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti

Prečo pôjdem na
Národný pochod za život?

Ruku na srdce - aj vy máte v poslednom čase pocit akoby vás chránil 
náš pán premiér? Aj vy máte pocit, že sa stará o blaho Slovenska? Aj vy 
máte pocit, že takého bojovníka proti utečeneckým kvótam vari ani v 

Európe iného nie je? Ak ste si na niektorú z týchto otázok 
odpovedali kladne (áno), tak vás dostal.
Kto? Robert Fico. Smer si začiatkom leta dal urobiť 
prieskum, z ktorého im vyšlo, že ľudia sa veľmi ute-
čencov na Slovensku boja. Aj v Smeru z toho boli 
prekvapení. Keďže Smer s Fico dlhšie hľadali tému, 
ktorou by mohli prekryť dennodenné rozkrádačky 
Smeru, kontrolky im zablikali a Fico dostal úlohu, či 

skôr rolu zahrať bojovníka proti kvótam a utečencom.
Slovo dalo slovo, napísali mu scenár a náš pán he-

rec začal svoju rolu hrať - a musím uznať, že mu 
to ide skutočne veľmi dobre. Zvoláva mimoriad-
ne tlačovky, hromží na Brusel a vyhráža sa.

S absolútnou väčšinou Ficových postojov osobne súhlasím. Koniec-
koncov - veď ešte v júni sme všetky politické strany v parlamente 
schválili spoločné uznesenie - usmernenie pre Ficovu vládu, ako má 
v utečeneckej otázke konať. Odmietam sa však len tak prizerať tomu, 
ako Fico začal túto tému bohapusto zneužívať na to, aby odpútal po-
zornosť ľudí od zlodejín spájaných s jeho vládou.
Obávam sa, že tisícky ľudí klamu podľahnú. Ľahko zabudnú na to, že 
dennedenne hrdlačia a platia svoje dane len na to, aby ich mocní roz-
kradli vo svoj prospech. Zrazu to pre nich podstatné nebude. Zrazu im 
bude stačiť dennodenné ohlupovanie Ficov o tom, ako za rohom na nás 
čakajú krvilační utečenci. Bohužiaľ, tak málo niektorým ľuďom stačí.
Takže, karty sú rozdané - Fico bude až do volieb robiť všetko preto, aby 
s touto témou v ľuďoch udržoval pocit, že je spasiteľ Slovenska, ktorý ho 
zachráni pred akýmkoľvek zlom. My ostatní, ktorí sa oklamať nenecháme 
máme úlohu inú - pracne vysvetľovať ľuďom, že zlo, ktoré Slovensku ubli-
žuje stokrát viac ako utečenci, je Fico sám.            Igor Matovič

Ficova manna z neba


