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Máme radi Slovensko
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?
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.

Každý nový otvorený úsek diaľnice či rýchlostnej 
cesty je výbornou správou pre všetkých nás. Problé-
mom však je, ak je diaľnica postavená na nešťastí 
obyčajných ľudí. 
Vysmiati Smeráci strihajú pásky na ďiaľniciach 
postavených na úkor drobných živnostníkov a 
sponzori Smeru na čele s Jurajom Širokým sa môžu 
radovať. Zhrabli peniaze na úkor živnostníkov a na 
Bahamách si stavajú svoje miliónové vily a čakajú 
na ďalšie štedré zákazky od kamaráta Fica.
Slovensko potrebuje lacnejšie diaľnice a spravodli-
vú odmenu za prácu pre všetkých. Zmeníme to, keď 
od kšeftov so štátom odstrihneme oligarchov stoja-
cich v pozadí strany Smer a iných politických strán.
Za nový úsek diaľnice pri Martine dodnes nedostali 
zaplatenú svoju mzdu malí živnostníci a podnikate-
lia. Majiteľ Váhostavu si napriek tomu v pokoji sta-
via svoju megavilu za 18 miliónov eur na Bahamách. 

Keď živnostníci na svoju situáciu 
upozornili, Fico prijal zákon, že na 
dlhy živnostníkom sa poskladáme 
my všetci, ale Širokému na jeho ma-
jetok nesiahol. Stavia v pokoji ďalej.
Práve preto sme na túto doneba-
voľajúcu nespravodlivosť prišli upo-
zorniť priamo na miesto otvárania 
diaľnice. Smerácki papaláši evident-
ne neboli radi, že sme im slávnosť 
prišli „spríjemniť“. Premiér Fico, na-
priek tomu, že bol uvedený v oficiál-
nom programe, radšej neprišiel.
Vraj, keď sa dozvedel, že sme prišli s 
transparentom „Fico vysmiaty, Širo-
ký zahojený a ľudia okradnutí“, rad-
šej sa otočil späť do Bratislavy. Ver-
me, že sa aspoň vtedy chvíľu hanbil.

                                      igor matovič

Keď som bol štvrták na vysokej škole, dostal som nápad a začal som 
podnikať. Už o rok som zamestnával ako živnostník dvetisíc ľudí. Naše 
vydavateľstvo sa rozrástlo do všetkých kútov Slovenska a dramaticky 
nám rástol obrat aj zisk. Mohol som si viesť pohodlný život.
Ale nedalo mi to. Pred siedmimi rokmi som sa rozhodol pohodlný ži-
vot zanechať a dobrovoľne som vstúpil do chlieva plného utajených 
sponzorov a skorumpovaných politikov - slovenskej politiky. S jediným 
cieľom – vyčistiť chliev od zažratej špiny.
Opustil som preto našu rodinnú firmu 
s dvoma tisíckami zamestnancov a roč-
ným ziskom po zdanení viac ako štyri 
milióny eur. Postupne ukončilo inzerovať 
v našich novinách niekoľko tisíc klientov, 
len preto, lebo to politicky videli inak 
ako ja. To spôsobilo našej rodinnej firme 
mnohomiliónové straty. Napriek tomu 
som sa rozhodol pokračovať a neprestá-
vať v  tomto nie práve ľahkom a čistom 
boji za očistu verejného života.
V pondelok som urobil ďalší krok. Pon-
úkol som, v mene našej rodiny, tri milió-
ny eur strane Sieť Radoslava Procházku 
ako pomoc pri financovaní ich kampane. 
Bez akýchkoľvek úrokov a ručenia. Za 
túto službu som ich požiadal len o ma-
ličkosť - zverejniť každú objednávku a 
faktúru z kampane Radoslava Procház-
ku a strany SIEŤ, aby ľudia mohli verejne 
kontrolovať ich financovanie.
Tým som chcel zároveň dokázať, že v prípade strany SIEŤ a jej lídra mi 
nikdy nešlo o iné ako o očistu verejného života od záhadných spon-
zorov a korupcie. Radšej budem platiť kampaň konkurenčnej strany, 
ako by som sa mal naďalej nečinne prizerať tomu, ako sa čím ďalej 
tým viac zamotáva do chápadiel utajených sponzorov, oligarchov a 
finančných skupín.
Odborné odhady hovoria, že SIEŤ minula za posledný rok dva milióny eur, 
hoci vykázala len 800-tisícový úver. Bilbordy, citybordy, bigbordy, mega-
bordy či inzercia strany SIEŤ sú všade, kde pozrieme. Spolu s prezident-
skou kampaňou je rozdiel, ktorý vykázali v oficiálnom účtovníctve a tým, 
čo evidentne do kampane dali už takmer dva milióny. To je už takmer 
toľko, čo získal načierno hlas podobný Ficovi na známej nahrávke.

Nebudem sa viac pýtať, odkiaľ tie peniaze boli a čo za to. To musia 
posúdiť voliči. Ponúkol som pomocnú ruku do budúcnosti s cieľom a 
nádejou, že čierne financovanie strany SIEŤ týmto navždy ukončím. Uro-
bil som to tiež preto, lebo viem, že strana SIEŤ rokuje o novom úvere vo 
výške dva milióny eur, ktorý má nepriamo ručiť známa slovenská finanč-
ná skupina. Úver má však, žiaľ, opäť slúžiť len na zakrytie skutočných 
výdavkov, ktoré budú do volieb výrazne vyššie ako poskytnutý úver.

Myslím, že som dal Radoslavovi 
Procházkovi a  jeho strane Sieť veľmi 
férovú ponuku. Ponuku snov. Dostali 
možnosť oslobodiť sa od sponzorov 
a dokázať ľuďom, že to s očistou ve-
rejného života myslia naozaj vážne a 
nemajú čo pred ľuďmi skrývať.
Urobil som to s presvedčením, že len 
vtedy, ak uchránime politické strany 
od zvrátených chúťok utajených spon-
zorov, politici im prestanú robiť sluhov 
a ľuďom sa na Slovensku konečne za-
čne lepšie žiť.
Pre Slovensko je životne nevyhnutné, 
aby sme spoločne zabránili ďalšiemu 
ovládnutiu strany oligarchami. Len 
čestný politický boj bez čiernych peňa-
zí a utajených sponzorov môže priniesť 
politikov, ktorí zmenia krajinu k lepšie-
mu. Inak sa budeme naveky krútiť v 
bludnom kruhu a ľudia budú naveky 
miesto žitia len prežívať.   igor matovič

Čo by ste urobili Vy,
ak by ste boli na mieste Procházku?
Prijali by ste našu ponuku na úver 3 milióny eur bez 
akýchkoľvek úrokov a ručenia s podmienkou, že umožní-
te ľuďom verejnú kontrolu svojich výdavkov?
Alebo by ste svoje výdavky pred ľuďmi radšej naďalej za-
tajovali a platili banke nekresťanské úroky?
Bohužiaľ, Procházka a jeho Sieť sa rozhodli výdavky ne-
zverejňovať a radšej budú platiť banke úroky. Smutné.

Ponuka snov Procházkovi
na financovanie Siete za čisté peniaze

Diaľnica za privysokú cenu


