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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:

Pôst Pre Slovensko
Niekedy nám niečo chýba, inokedy sa potrebujeme niečoho zbaviť – 
zlých myšlienok, škodlivých zlozvykov, nadbytočných kíl. Každoročnou 
príležitosťou k tomu môže byť pôstne obdobie, ktoré začína Popolco-
vou stredou a je prípravou na Veľkú noc.
Týka sa jednotlivcov, ale môže byť aj vecou celej rodiny, miestnej ko-
munity či krajiny, v ktorej žijeme. Spoločne sa môžeme zamyslieť nad 
tým, čo zaťažuje našu krajinu a našu spoločnosť; čoho sa musíme zba-
viť, aby sa nám žilo ľahšie a lepšie. 
Pôstne obdobie je časom pokánia, po grécky metanoia, čo doslova 
znamená zmenu zmýšľania. Akú zmenu zmýšľania potrebuje naša 
spoločnosť? Akých zlozvykov sa potrebujeme zbaviť?
Ponúkam vám niekoľko tipov a praktických dôsledkov:
1. „Blbá“ nálada – často počúvame, ba vyhľadávame a sami šírime 
negatívne správy a informácie o tom „ako je zle a bude ešte horšie.“  
Stopnite to! Obmedzte v pôste sledovanie negatívnych správ a zame-
rajte sa aktívne na tie dobré. Možno budete prekvapení, koľko dobrých 
vecí a šikovných ľudí je v našej krajine.
2. Nadávanie doma pred televízorom – našu nespokojnosť s negatív-
nymi javmi a udalosťami v spoločnosti často obmedzíme len na do-
máce „frfľanie“. Vyjadrite vašu nespokojnosť konkrétnou iniciatívou. 
Ozvite sa kompetentným, napíšte list alebo mail, pridajte sa k petícii, 
podporte protest. Buďte aktívny a konštruktívny!
3. Závisť – veľa ľuďom na Slovensku otravuje život práve táto neresť, 

ktorá je vlastne zármutkom nad dobrom druhého človeka. Rozhodnite 
sa priať druhým dobro – v mysli i slovom – a tešiť sa z neho. A zameraj-
te sa radšej s vďačnosťou na dobro, ktoré je prítomné vo vašom živote.
4. Spoliehanie sa na druhých – mnohí obviňujú z vlastnej neuspoko-
jivej situácie každého okrem seba – rodičov, susedov, politikov či za-
mestnávateľa. A zároveň očakávajú, že príde niekto iný, kto zmení ich 
život k lepšiemu. Prestaňte sa spoliehať na druhých a obviňovať ich. 
Prevezmite zodpovednosť za svoj život!
5. Uprednostňovanie vecí pred ľuďmi – mnoho času, peňazí a energie 
investujeme do vecí, ktoré nepotrebujeme a ktoré nás dokonca zaťa-
žujú a ničia. Málo investujeme do vzťahov s  ľuď-
mi, najmä tými najbližšími. Žite jednoduchšie. 
Nedajte sa pohltiť prácou, nenaháňajte sa za 
zbytočnosťami, neutrácajte viac ako naozaj 
potrebujete. Venujte viac času partnerovi, de-
ťom, rodine, priateľom a aj sebe.
Ak sa zmena a očistenie neudejú včas a dob-
rovoľne, môže sa stať, že nakoniec prídu ne-
čakane a bolestivo. Využime preto aj obdobie 
pôstu ako dobrú príležitosť pre obnovu svojho 
života i našej spoločnosti.

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

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.

Politici nekradnú
Počúvame to už roky, ako sú politici vždy urazení, ak na nich ukážeme 
prstom a povieme, že sú zlodeji. Vždy prídu s rovnakou reakciou - nech 
ukážeme, ktorý zákon porušili, nech im zlodejinu dokážeme.
Pomôžem si výrazom, ktorý používa premiér Fico - ak niečo vyzerá ako 
kačka ... je to kačka. A presne tak isto je to so zlodejinami politikov. To, 
čo dlhé roky na Slovensku páchajú, nie je nič iné, ako snaha čo najviac 
okradnúť ľudí, ktorých pred voľbami hostili predvolebným gulášom.
Samozrejme, nie sú blbí, zlodejiny robia veľmi inteligantne. Napíšu si 
zákon ... a potom kradnú zákonne, takže im ani nič dokázať nemôžete. 
Tak spáchali malú, veľkú aj kupónovú privatizáciu. Rozpredať mno-
hokrát za bagateľ naše spoločné bohatstvo kamarátom, nie je ničím 
iným ako zlodejstvom, aj keď zákonne to bolo čisté.

Taktiež čistou zlodejinou je to, ak Smer miesto toho, aby odkúpil SPP 
a získal tak pre štát 300 miliónov eur ročne, nechá kšeft urobiť svojim 
kamarátom. Zákonne čisté, morálne čistokrvná špinavá zlodejina.
Na chlp rovnakou zlodejinou je nominovať tisícky neschopných ľudí do 
dôležitých úradov, čo spôsobuje dramatický výpadok daní a mnohé 
iné priame a nepriame škody štátu. Pred zákonom opäť čisté.
Detto zlodejinou je permanetné zadlžovanie Slovenska. To spôsobuje 
vyššie dane, odvody. Tie spôsobujú menšiu chuť podnikateľov vytvárať 
pracovné miesta, čiže vysokú nezamestnanosť. Zákonne opäť čisté.
Zlodejov sa nebojím. Aj preto sme na marec objednali kopu bilbordov, 
nech sa verejne hanbia a zodpovedajú za svoje skutky.  

igor matovič

   Hnutie OĽaNO zverejnilo po Slovensku na marec tieto bilbordy.

ROČNE ROZKRADNÚ

3 miliardy €
a ženám rozdávajú kvety ...


