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Fico schválil základňu NATO

Schválil. Bude v Bratislave vo Vajnoroch a ľudom to oznámil šepotom,
na ktorý nie sme u neho zvyknutí. Neoznámiť verejnosti stabilný pobyt cudzích vojakov, ktorých prioritnou úlohou je zabezpečiť a koordinovať masový prísun vojsk NATO na územie SR v prípade potreby, je
hazard s dôverou.
Hovorme už konečne ľuďom pravdu, že na Slovensku vznikne nová
základňa NATO. Kedy sa premiér postaví pred ľudí a čestne prizná, že
o to, čo sa dušoval, že nikdy nedovolí, potichu jeho vláda NATO požiadala? Sociálne balíčky oznamuje nahlas. Teraz mlčí.
Hranie sa so slovíčkami, či sa jedná o nový styčný tím, novú jednotku alebo základňu je nepodstatné. Na Slovensko prídu vojaci z iných
krajín, ktorí spolu s našimi budú prioritne plánovať rýchle a flexibilné prijatie vojsk z členských krajín NATO. Pripájame sa tak k pobaltským krajinám, Poľsku, Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku, aby sa

uzatvoril tzv. východný obranný pás aliancie. Ak
ste o skratke NFIU (NATO Force integration unit)
ešte nepočuli, tak sa totiž nová základňa vo
Vajnoroch nazýva v oficiálnom jazyku, máte
právo sa cítiť oklamaní vládou.
Či už so stabilným pobytom cudzích vojakov
na našom území súhlasíte alebo nie. Snaha Roberta Fica byť za pekného pred časťou
verejnosti, ktorá si základne NATO na území
Slovenska neprajea postaviť ľudí potichu pred hotovú vec, nie je fér. Takto sa to proste nerobí a dve tváre – inú vonku a inú doma
majú iba podvodníci...
Jozef Viskupič, poslanec za OĽaNO

Ficov účet na BELIZE

Odhalenie: páchateľ je už známy
Zrejme si ešte pamätáte, že som v lete zverejnil anonymnú informáciu
o tom, že náš pán premiér by mali mať v stredoamerickom karibskom
daňovom raji Belize schránkovú firmu a účty s veľmi zaujímavým
balíkom peňazí. Spolu s tým som zverejnil info o spôsobe napĺňania
účtov, ktoré sa malo diať cez manipuláciu verejných obstarávaní - v
duchu - vyhrá vopred vybratá firma a zisk šup na Belize.
Zároveň som dôrazne upozornil na to, že ide o anonymné podanie,
čiže hodnovernosť informácií musia preveriť orgány činné v trestnom
konaní. Napriek tomu som tieto závažné informácie vo verejnom záujme zverejnil. Lebo, ak by sa ukázali pravdivé, tak by sme mali za
premiéra megazlodeja, ktorý len hrá pred ľuďmi parádne divadlo. Fico
najprv informácie bagatelizoval, ale nakoniec zvolal
pamätnú tlačovku, kde vehementne čokoľvek popieral.
Zároveň podal na mňa trestné oznámenie za to, že ho
vraj ohováram. A čo sa následne nestalo? Miesto toho,
aby polícia začala závažné
podozrenia riešiť u potenciálne podozrivého páchateľa,
zrejme sám najvyšší nám
zabezpečil kopu rôznych
kontrol, ktoré vtrhli miesto
do jeho luxusu v Bonaparte,
do našej rodinnej firmy, čo ak
ste zažili, nie je určite vôbec príjemné. Šikana v priamom prenose.
Fico sa ale posnažil aj inak. Postavil do pozoru hneď niekoľko elitných
policajtov a samotného prezidenta. S jednoznačným príkazom, aby čo
najrýchlejšie zabezpečili nejaký papier z Belize, že on nič, on muzikant.
Do dvoch týždňov od príkazu bol papier na svete.
A pán premiér urobili opäť tlačovku. Oháňal sa papierikom, lebo vraj
sa na papieriku píše, že on žiadnu firmu a ani účet v Belize nemá.
Lenže, neboli by to náš pán premiér, ak by za tým opäť nebolo nejaké
klamstvo. Keď papierik zohnali novinári, zrazu zistili, že na Ficovom
„potvrdení“ z Belize nie je nič o tom, že tam nemá schránkovú firmu,
ale len, že tam nemá oficiálnu čestne založenú firmu. No a to je teda
poriadny rozdiel! Inak povedané - premiér Fico ľudí oklamal, hoci veľmi dobre vedel, že anonym ho neobvinil z toho, že čestne na Belize
podniká, ale z toho, že tam má schránkovú firmu, t.j. nečestnú.
Ako stojí vyšetrovanie? Veľmi zaujímavo. Polícia už našla páchateľa.
Lenže, nie toho, kto rozkrádal naše spoločné, ale toho, kto si dovolil

upozorniť, že takéto podozrenie tu existuje. Priamo Národná kriminálna agentúra, ktorá by mala vyšetrovať tie najväčšie zlodejstvá, obvinila mňa, t.j. začali voči mne trestné stíhanie za ohováranie, lebo vraj
papierik tvrdí, že Fico je čistý. Márne som vyšetrovateľovi vysvetľoval,
že bez toho, aby aspoň začali vyšetrovať dokumenty, ktoré som im
poskytol, nemôžu predsa vopred vedieť aký bude výsledok vyšetrovania. Nepomohlo a nemôžem sa ubrániť pocitu, že chudákovi vyšetrovateľovi niekto zhora prikázal obviniť Matoviča, tak to urobil.
Nuž, žijeme na Slovensku. Vládna moc ovláda úplne všetko a ak si
povedia, že rozkážu polícii, že biela bude čierna, tak polícia vykoná.
No a to je vraj polícia nezávislá!
Takže páchateľ je zrazu ten,
kto možnú korupciu na najvyšších miestach oznámil a
odovzdal všetky dokumenty polícii a prokuratúre. Čiže
ja. A pán premiér si s fixkou
môžu po Slovensku chodiť
naďalej s úsmevom bez
akéhokoľvek strachu, že ho
vlastní, ktorých si na políciu
dosadil, zradia. Tým bohate
stačí papierik, že Fico čestne
na Belize nepodniká, hoci
podozrenie hovorilo o podnikaní nečestnom.
Igor Matovič
PS. Na záver jednu otázku - viete, že nás politici ročne okradnú o 3
miliardy eur? Viete o koľko by mal každý z nás ročne vyšší príjem, ak
by takéto zločiny nepáchali? Veď počítajte so mnou - 3 miliardy deleno 5,4 milióna je 555 eur na každého, či dospelého, či starenku, či
dieťa. Alebo inak - štvorčlenná rodina by mala ročne navyše 2220 eur!
Alebo ešte ešte inak - ročne by sa za tú sumu dalo postaviť 90 tisíc
trojizbových bytov, ktoré by sme mohli darovať každej mladej rodine,
ktorá by sa vzala - ZADARMO. A to by nám ešte 60 tisíc bytov zostalo.
Tieto peniaze nám pretekajú pomedzi prsty na účty zlodejov v rôznych daňových rajoch a mnohí rodičia nevedia, čo dajú zajtra jesť
svojim deťom. Je vari toto tá demokracia po ktorej sme na Novembrových námestiach túžili? Nie, nie je! Bohužiaľ, Slovensko ovládlo pár
skorumpovaných politikov a ich pasákov a my ostatní sa tu cítime len
do počtu. To však nie je fér a dokážeme to zmeniť! Ako? Na začiatok
bohate stačí, že zodvihneme naše pokorne sklonené hlavy, otvoríme
oči a začneme zlodejov nazývať pravými menami.

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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