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Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Širokého sluha Fico

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:

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.Časť 1. ako Fico na morálne dno klesol

Všetko to začalo v roku 2002. Ficov SMER išiel vtedy do svojich prvých 
volieb. Keďže Fico ešte vopred pred voľbami verejne hlásal, že bude 
premiér, urobil pre to všetko.
Z tohto roku pochádzajú zmluvy akcionárov SMERu, v ktorých sa mali 
zaviazať, že prispejú svojimi miliónmi korún na financovanie kampane 
SMERu a následne za to dostanú možnosť si na kandidátku SMERu 
dosadiť svojich ľudí. A tak sa aj naozaj stalo.
Pravosť zmluvy s jedným z akcionárov SMERu prokuratúra v rukách SME-
Ru odmietla čo i len vyšetriť. Stačilo im, že Flašík, ktorý mal „biznis“ organi-
zovať, prehlásil pred prokurátorom, že podpis nie je jeho. Nedali urobiť ani 
len štátnu expertízu za pár sto eur a rýchlo kauzu zamietli pod koberec.
SMER mal megalomanskú kampaň za 282 miliónov korún, ale do 
oficiálneho účtovníctva priznal len 12 miliónov. Tak to tvrdí jeden zo 
zakladateľov SMERu - Bohumil Hanzel. To znamená, že SMER v tejto 
kampani prepral 270 miliónov korún, o ktorých pôvode nikto nič nevie 
- t.j. mohli v kľude pochádzať aj z predaja drog. Aj túto kauzu SMERom 
ovládaná prokuratúra zamietla pod koberec. Hanzela mali vraj SME-
Ráci veľmi dobre motivovať, aby už viac nerozprával.
Jedným z týchto akcionárom SMERu mal byť aj dnes tak často spomí-
naný Juraj Široký. Za svoje peniaze pre SMER mal získať možnosť nomi-
novať desiatku ľudí priamo na kandidátku. Jeho kľúčovým koňom, cez 
ktorého mal SMER ovládať, mal byť jeho blízky priateľ Pavol Paška. Ten 
ho mal následne zoznámiť priamo s Ficom, s ktorým sa veľmi rýchlo 
stali naozaj veľmi blízki osobní priatelia.
V roku 2002 sa síce Ficovi ešte premiérom 
stať nepodarilo, ale vytúžený sen sa mu 
naplnil v roku 2006 ... a Širokého firmám 
sa začalo až zázračne dariť. Dostával 
jednu štátnu zákazku za druhou. Od Fica 
diaľnice, od Pašku rekonštrukciu hradu 
a desiatky iných. Vo férových súťažiach? 
Zabudnite. Širokého sluha Fico si dal až 
veľmi záležať, aby sa jeho priateľ k zákaz-
kam dostal. Keď bolo k tomu treba vyho-
diť zo súťaže iných súťažiacich, urobili to. 
Ak bolo treba inú machináciu, urobili to.
A Široký si užíval. Postupne dostal od 
priateľov štátne zákazky za 3 miliardy 
eur (to je suma, za ktorú sa dá postaviť 90 000 trojizbových bytov!) 
Hovorí sa o ňom ako o skrytom 50% vlastníkovi poisťovne Dôvera, 
ktorá vytiahla bez akéhokoľvek zdanenia z verejného zdravotného 
poistenia 440 miliónov eur bez akéhokoľvek zdanenia (na základe 
SMERom účelovo zmeneného zákona). Hovorí sa o ňom ako o skrytom 
vlastníkovi najväčšej slovenskej záchranky, ktorej zisky záhadne rastú.
Popri tom Fico Širokému dovolil, aby si do parlamentu dosadil svoju 
širokú rodinu a ďalších priateľov - priamo za poslancov či asistentov - 
za všetkých stačí spomenúť - dcéru a nevestu - Danku a Janku Široké, 
bratranca svojej ženy - poslanca Matejičku, najlepšiu priateľku svojej 
manželky - poslankyňu Gabániovú, atď.

Časť 2. ako Fico morálne dno prerazil
A prišiel VÁHOSTAV. Na sklonku svojej prvej vlády Fico narýchlo pod-
písal s priateľom Širokým zmluvu, ktorá mu mala zabezpečiť raj na 
Zemi. Dohodil mu zákazky za miliardy eur na 105 km diaľníc. Narýchlo, 
pred voľbami, aby to nová vláda tak ľahko zrušiť nemohla.
Fico voľby prehral a prišla Radičovej vláda. Špinavý Ficov kšeft so ži-
linskou diaľnicou bolo treba zrušiť. Široký a spol. sa vyhrážali, že ak 
si to Radičovej vláda dovolí, bude sa so Slovenskom súdiť. Nakoniec 
vláda na vypovedanie zmlúv odvahu nabrala a špinavý kšeft Ficovej 
vlády zrušila. Tým ušetrila Slovenskej republike cca 10 miliárd eur, o 
ktoré bola táto zákazka predražená.
Následne Figeľ, ako minister dopravy vypísal novú súťaž - a čuduj 
sa svete - zrazu napríklad ten istý úsek, ktorý Ficova vláda dohodi-
la Širokému za 1,1 miliardy eur, firmy v reálnej súťaži ponúkli za 0,348 

miliardy eur, to znamená skoro trikrát lacnejšie. (toto je priamy dôkaz, 
prečo sa na Slovensku stavajú diaľnice trikrát drahšie ako v Rakúsku či 
Nemecku - lebo sa pri nich neuveriteľne veľa rozkradne)
Keď sa opäť dostal k moci Fico, snažil sa výsledky týchto férových sú-
ťaží zrušiť, našťastie pri niektorých sa mu to už nepodarilo. Odvtedy 
sa hovorí, že Fico nenávidí Figeľa a Radičovú, lebo mu prekazili kšef-
ty s jeho priateľmi. (Som veľmi rád, že v septembri 2010 sme aj my s 
kolegom Jozefom Viskupičom išli za Figeľom s prosíkom, aby nabral 
odvahu tú špinavosť zrušiť.)
Postupne však prestala firma Váhostav, patriaca osobnému priateľo-
vi predsedu vlády, platiť faktúry za vykonanú prácu firiem, ktoré pre 
neho robili. Hneď na to, ako sme sa to dozvedeli, sme začali podávať 
do parlamentu rôzne návrhy, ako takému konaniu zabrániť. Nepo-
mohlo - Ficova banda 83 kolesíkov rad radom všetky naše návrhy za-
mietala - za tri roky cca 30 reálne pomáhajúcich návrhov celej opozície 
na ochranu slabších podnikateľov pred silnejšími, všetko zamietli.
A prišiel február tohto roku a s ním protestujúci živnostníci proti pod-
vodu s menom Váhostav. Ako je verejne známe, osobný priateľ Rober-
ta Fica sa rozhodol, že nevyplatí živnostníkom a malým firmám, ktoré 
pre neho robili cca 90 miliónov eur. Ako zareagoval Fico ako predseda 
vlády Slovenskej republiky? Na tlačovke povedal: „Čo my s tým máme? 
Váhostav je súkromná firma!“ 
Až po veľkom tlaku opozície a samotných podvedených ľudí, sa premiér 
Fico zobudil. Zrazu, keď videl, že ľudia nie sú hlúpi, aby mu uverili, že so 
Širokým nič nemá a že ho tri roky kryl, začal konať. Ale opäť po svojom.

Najprv obvinil expremiérku Radičovú 
- vraj to ona, ona môže za lacnejšie 
diaľnice. Ale ľudia mu to neuverili. 
Veď, čo je hriech na tom, ak premi-
érka miesto rozkrádania spoločné 
peniaze chráni pred zlodejmi?
Potom prišiel s obvinením Figeľa, vraj 
to on ako vtedajší minister dopravy je 
za lacnejšie diaľnice zodpovedný. Ale 
znova to postráda akúkoľvek logiku. 
Veď nie ten, kto zlodejiny ruší, ale kto 
ich spáchal je páchateľ. Preto sa naše 
hnutie OĽaNO ihneď postavilo na stra-
nu pravdy a solidárne sme prisľúbili, 
že ak Figeľa Fico naozaj takto politicky 

popraví miesto seba, naši ľudia skončia vo všetkých verejných funkciách.
Popri tom Fico prišiel so svojim akože geniálnym riešením. Postupne 
poškodeným firmám sľúbil, že im štát (my všetci) vyplatí najprv 40%, 
potom 50% a nakoniec 100% z ich faktúr. Samozrejme, nebol by to 
klamár Fico, ak by opakovane ľuďom netvrdil, že to zaplatia banky 
a nie ľudia. Pravda je však taká, že banky peniaze najprv vyberú od 
všetkých 3,5 milióna ľudí, ktorí majú v bankách účet cez poplatky za 
vedenie účtu a následne ich dajú na špeciálny účet, z ktorého štát (my 
všetci) vyplatíme okradnutých.
Takže si to zosumarizujme - najprv sa Fico nechá Širokým vydržiavať, 
potom mu pustí jeho ľudí do parlamentu, aby šili Širokému zákony na 
mieru. Následne, akonáhle sa dostane k moci, naleje do jeho firiem 
miliardy z našho spoločného. Keď Široký prestane platiť iným, miesto 
toho, aby mu klepol po prstoch, tvári sa, že o tom nevie. Keď to všetko 
vybuchne, ukazuje zbabelo prstom najprv na Radičovú, potom na Fi-
geľa, miesto toho, aby sa pozrel do zrkadla. Keď pochopí, že viny sa ne-
zbaví, nesiahne na majetok Širokého (cca 900 miliónov eur), ale zoberie 
peniaze všetkým, ktorí majú účet v banke a dlhy za Širokého zaplatí.
Dá sa ešte viac morálne klesnúť? Nedá. Fico morálne dno týmto pre-
razil ... a Široký si „poctivo“ zarobené peniažky môže užívať v čerstvo 
dokončenej megavile na Bahamách za cca 15 miliónov eur. Toto je so-
ciálne cítenie Roberta Fica v praxi - chudobným brať a bohatým dávať.
PS. Možno sa pýtate, prečo to Fico robí, prečo Širokého nestrčí do basy. 
Odpoveď je jednoduchá - hneď na úvod svojej kariéry sa stal Širokého ot-
rokom a preto, kým bude Fico vládnuť je Široký nedotknuteľný, lebo inak 
by začal spievať ... a to si Fico teda dovoliť nemôže. Igor Matovič (OĽaNO)

   Naši poslanci držali štafetu


