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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.
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Ficovi kamaráti zametali

Okradnutí živnostníci
Ľudovít Štúr sa na svoje dvesté výročie narodenie zrejme v hrobe 
obracia, keď vidí, ako sa hlboko skláňame pred zlodejmi, ktorí nám 
vládnu. Horšie ako pred 200 rokmi pred feudálmi.
Preto sme v utorok, na jeho počesť, pripomenuli všetkým čestným 
ľuďom jeho odkaz. Zlodejom sme sa postavili čelom za všetkých Vá-
hostavom okradnutých živnostníkov, ktorí stavali diaľnicu pri Levoči.
Policajti mali príkaz nás nepustiť. Tak sme ich obišli cez pole. Tam 
potom vybehol za nami SBSkár a chcel nám zhabať transparent 
a nepustiť nás ani k plotu. Keď sme mu x-tý-
krát zopakovali, že po plot si môže vyskakovať 
koľko chce, ale za plotom sme na súkromnom 
pozemku, zrejme pochopil a už sa len snažil čo 
najviac prekrývať transparent pred novinármi.

Keď z jari otvárali diaľnicu pri Martine, prišli sme s týmto transparen-
tom rovno na slávnostný ceremoniál. Evidentne to bolo zlodejom veľ-
mi nepríjemné, lebo mať nad sebou takýto transparent, keď striháte 
pásku a usmievate sa do kamery, nie je to pravé orechové.
Preto sa teraz pri Levoči proti nám poistili. V momente, ako ma poli-
cajt zbadal v aute, vkročil nám do cesty, že otváranie diaľnice je len 
pre pozvaných. Mňa mali na zozname, ktorým vstupu treba zabrániť.
Nakoniec, diaľnicu otvárala len hŕstka ľudí. Aj ľudia z Levoče, ktorí 

sa chceli prísť pozrieť, vstúpiť nemohli. Strach 
zlodejov, že im priamo na mieste ich zlodejiny 
vykričia, bol silnejší.
Tisícky živnostníkov, ktorí diaľnicu stavali, do-
dnes nedostali zaplatené svoje mzdy. Stovky z 
nich kvôli tomu prežívajú svoje rodinné tragé-
die. Robert Fico o neplatení faktúr dobre vedel, 
ale napriek tomu nič proti tomu roky nerobil. Až 
samotným živnostníkom došla trpezlivosť.
Dnes je všetko inak. Fico dokonale medzi ľuď-
mi navodil pocit ohrozenia a tí zrazu v strachu 
zabúdajú aj na najpodlejšie zlodejiny, ktoré 
SMERáci na nich spáchali. Igor Matovič (OĽANO)

Igor Matovič z OĽaNO
sa na otváranie diaľnice
pri Levoči prišiel zastať 

okradnutých živnostníkov

SMER slávnostne otváral diaľnicu. Stovky živnostníkov, ktorí ju stavali, prežívajú rodinné tragédie.

Viem, že ma Ficovi fanúškovia nenávidia. Napriek tomu nedokážem 
mlčať, aj keď si to veľmi prajú. Opakujem desiatykrát - Pán premiér, aj 
keď budete mať všade dosadených kamarátov, ktorí urobia všetko 
preto, aby ste zostali pred ľuďmi čistý, pravdu neumlčíte.
V informácii, ktorú som v auguste zverejnil, sa hovorilo o tom, že ste si 
založili schránkovú firmu na Belize. Schránková znamená - utajená, t.j. 
napísaná na bieleho koňa, ktorého poznáte len Vy sám.
Preto, ak vaši kamaráti, 
ktorých ste si dosadili na 
políciu vyhlásili, že účet 
na Belize nemáte, je to len 
ohlupovanie ľudí. Pravdu 
totiž odmietli čo i len hľa-
dať. A to je zle.
Ficovi kamaráti vyhlásili, 
že na základe informácie, 
ktorú dostali z Belize, Fico 
na Belize nemá žiadnu 
oficiálnu firmu a ani žia-
dny oficiálny účet. Lenže, 

anonym v oznámení tvrdil, že tam má založenú schránkovú firmu, čo 
nie je oficiálna firma, ale firma s utajeným vlastníkom.
Polícii to však nevadí. Potrebovali veľmi rýchlo urobiť Ficovi aliby, aby 
jeho ovečky neboli nedajbože vyrušené a nezačali ani len pochybovať 
... a to sa im zrejme aj podarilo. To, že polícia na celej čiare zlyhala, lebo 
kľúčovým dôkazom sa odmietla zaoberať, jeho voličov nezaujíma. 
Hlavne, že im niekto povedal - Nebojte sa, je čistý ako ľalia!

26 rokov politici Slovensko vo veľkom rozkrádajú. 
Rozpredali všetko, čo naši rodičia desiatky rokov 
budovali, zadĺžili aj naše pravnúčatá, ale akosi 
vždy, keď im má niekto klepnúť po prstoch, sa 
všetko zametie pod koberec. A bude to tak dovte-
dy, kým vám to nezačne konečne vadiť.
Že vám to vadí? Možno konkrétne Tebe áno, ale 
2 milióny ľudí voliť nechodia a len nadávajú, ako 
je tu zle. Lenže, keď takáto masa ľudí na voľby z 
vysoka kašle, nič sa nikdy nezmení. Budíček, ľudia! 
Slovensko si privlastnilo 5 ľudí a my ostatní sme tu 
pre nich len do počtu. Ak to chceme zmeniť, musí-
me jediné - zobudiť sa!                igor matovič


