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Policajné komando

Páni, ak chcete, tu som. Prídite si pre môj počítač, prídite k nám domov a všetko mi prehľadajte. Nemám čo skrývať, mám čisté svedomie, nie som samovrah.
Prosím len o jediné - neubližujte ľuďom v regionPRESSe, oni za to, že som sa rozhodol ísť do
politiky, nemôžu. Majú svoje rodiny, svoju mzdu si zaslúžia a aj ju potrebujú. Dajte im pokoj,
ja som váš terč, neberte rukojemníkov, to je zbabelé. Igor Matovič
Ako študent na výške som založil vydavateľtvo regionPRESS, ktoré
vydáva tieto noviny po celom Slovensku. Už na druhý rok som ako živnostník zamestnával 2 tisíc ľudí. Výraznú väčšinu z nich ako študentov, ktorí tieto noviny roznášali do schránok. Zvyčajne to mali svoje
prvé zamestnanie, ktorým chceli pomôcť svojim rodičom.
Firmu sme rozbehli naplno a keď som raz stretol známu, ktorá robila
na daňovom úrade, dala mi počudovanú otázku v duchu - „Igor, čo ti
šibe, však platíš najväčšie dane zo všetkých živnostníkov v trnavskom
kraji?“ Ja som sa na to len pousmial a hrial ma dobrý pocit pri srdci a
bol som na nás hrdý.
V podstate som bol dieťa šťasteny. Nič mi nechýbalo a mohol som
si kúpiť, čo som len chcel. Čím ďalej tým viac ma ale začal trápiť osud
ostatných ľudí. V momente, keď som sa už viac nedokázal pozerať
na to, ako sú obyčajní ľudia vrchnosťou bezbožne a systematicky
okrádaní, svoje dieťa som opustil. Rozhodol som sa zo zlom bojovať
priamo tam, kde sa nám tu usalašilo - v politike.
Zároveň som začal písať svoje kritické stĺpčeky do týchto novín ... a
začali problémy. Kontroly z úradov sa množili jedna za druhou, hoci
nič nemohli nájsť. Samozrejme, ale odoberali energiu a chuť všetkým.
A podpásovo začali útočiť aj niektorí (kúpení) novinári. Jedna „novinárka“ z Plus 7 dní pred piatimi rokmi napísala „Matoviča vyšetruje
daňový úrad, lebo vraj mal rozobrať rotačku na súčiastky a takto štát
okradnúť o clo a DPH“. Bohužiaľ, aj keď to bol čistý výmysel, do dnešného dňa sa mi nedokázali ľudia z Pus 7 dní ospravedlniť.
Rotačka totiž vážila 152 ton, merala 32 metrov. Každá rotačka sa
rozoberá, aby sa mohla previesť, lebo kamión odvezie len 24 ton. V
roku 2002 sme boli s Nemeckom v colnej únii, takže sa nedalo nič
ušetriť na cle, lebo sa jednoducho za dovoz clo žiadne neplatilo. A
taktiež ako platca DPH nakupujete všetko zo zahraničia bez DPH, čiže
ani na DPH tým nič ušetriť neviete. (Mimochodom, rotačka je tlačiareň,
na ktorej sa tlačia aj tieto noviny.)
Napriek tomu, že vtedy jedno médium napísalo čistý blud, mnohí to
zobrali za definitívnu pravdu. To, že mi priamo daňové
riaditeľstvo potvrdilo, že všetko v súvislosti s
rotačkou bolo čisté a všetky dane zaplatené, Plus 7 dní už nenapísalo. Nálepka
podvodníka mi ale ostala. Bohužiaľ, takto sa dajú média zneužiť, ak chce niekto
toho, kto mu stúpa na otlak, odstrániť.
Teraz sa história opakuje. Opäť som si
dovolil poukázať na zlo a odpoveď nenechala na seba dlho čakať.
Pred rokom som zverejnil informáciu,
že Radoslav Procházka evidentne minul v kampani o 750 tisíc eur viac, ako
oficiálne vykázal ministerstvu financií.
Zároveň s tým som povedal, že aj od našej firmy regionPRESS (ktorá vydáva tieto
noviny) chcel inzerciu načierno, bez akéhokoľvek dokladu, čo sme odmietli.
Policajti si ma na základe toho
(po 6 mesiacoch) predvolali, popýtali sa čo to a vyžiadali si nahrávku, ako korunný dôkaz. Aj
som mal pocit, že aj keď neskoro, začínajú naozaj konať.

Neuplynulo veľa času, zrazu sa pocit zmenil. Medzičasom si Procházkov prípad pohadzovali z jedného miesta na druhé, až som nadobudol pocit, že cieľom už nie je vyšetriť, ale nájsť správne miesto, kde sa
kauza naveky náležite ututle a zametie pod koberec.
Zároveň s tým začali zvláštne útoky voči mne a nášmu vydavateľstvu. Až som postupne nadobudol pocit, že už nie je cieľom kauzu
spravodlivo vyšetriť, ale potrestať mňa a našu firmu za to, že sme si
dovolili upozorniť na korupciu na najvyšších miestach.
Zrazu som nadobúdal pocit, že nie ten, kto korupciu páchal, ale ten,
kto si na ňu dovolil upozorniť, musí dostať po papuli. Čo je bohužiaľ
tak typicky slovenské a odrádza to mnohých ľudí od toho, aby si so
špinou pálili prsty. To je zároveň príčinou toho, že ľudia neveria štátu,
neveria politikom a len pokorne so sklonenou hlavou prežívajú.

Policajný prepad

A prišlo posledné dejstvo. V stredu ráno vtrhlo policajné komando do
nášho rodinného vydavateľstva a zhabali nám hlavný počítač (server) a
dva kľúčové hardisky, na ktorom bol softvér potrebný na výpočet miezd.
Čo tomu predchádzalo? Najprv si vyšetrovateľ bez uvedenia zákonného dôvodu vyžiadal od konateľa našej firmy predložiť 6 vecí. Štyri
mu riadne predložil, jednu žiadal upresniť, lebo nikto tej požiadavke
nerozumel a na jednu mu odpovedal, že to, čo žiada bude trvať veľmi
dlho, lebo je to strašne pracné vypracovať.
Vyšetrovateľ totiž žiadal, aby konateľ predložil zoznam všetkých inzerátov, v ktorých bola politická reklama za roky 2011-2014 vo všetkých
tituloch regionPRESSu. Samozrejme s tým, že ku každému inzerátu
priloží celú dokumentáciu - zmluvu, faktúru a platbu.
Keďže to vyžaduje fyzicky prezrieť cca 8 000 rôznych našich vydaní
novín a v nich každý jeden inzerát, spolu by to zabralo cca 3 750 pracovných dní jednému človeku, čo je 15 rokov práce. Samozrejme, ak by
sme na to nasadili 100 ľudí, tak len cca 2 mesiace.
Konateľ preto požiadal vyšetrovateľa o súčinnosť v tom, že nech prídu policajti do sídla firmy a tam si v kľude všetko prejdú, čo potrebujú.
Zároveň do stanoviska napísal, že ak napriek tomu trvajú na svojom,
nech mu dajú vedieť a všetko pripraví.
Miesto toho, rovno s komandom vtrhli do firmy a zobrali si aj to, čo
im vôbec nepatrilo. Od prokurátora totiž mali dovolenie len na to,
aby si na mieste urobili kópiu účtovného softvéru. Oni však zhabali
hlavný počítač (server), bez ktorého celá firma s 2 tisíc zamestnancami prestala fungovať. V deň uzávierky, kedy všetci robia ako včeličky.
Policajti bezcitne vytrhli srdce firmy a vôbec ich nezaujímalo, že konajú
nad rámec poverenia prokurátora.
Keďže vyšetrovateľ konateľovi povedal, že na vrátenie serveru má
90 dní, musel som sa do sporu zapojiť aj ja osobne. Zvolal som tlačovku, kde som postup polície označil za politický proces, kde našu firmu
šikanujú za to, že sme si dovolili upozorniť na Procházkovo nezákonné
konanie. Vyzval som políciu, aby konala len v medziach zákona.
Zabralo. Večer vyšetrovateľ osobne server vrátil, hoci si nechal dva
disky, bez ktorých ľuďom nevieme vypočítať výplaty na piatok.
Vyšetrovateľ si podľa informácie technika, ktorý bol pri tom, urobil kópie z celého disku, nie len z účtovníctva, ako mu dovoľoval príkaz prokurátora. Čo je za tým? Je evidetné, že mocným naše spojenie s hnutím
NOVA do koalície veľmi leží v žalúdku a šikana bude pokračovať. Našou
úlohou je sa nezlomiť a zlu sa postaviť zoči-voči. Igor Matovič

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.

Vízia občianskeho hnutia

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

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.

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.
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