Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Rozhodnite Vy!
V deň, keď sa volil nový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, si naši poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽaNO) dali v čase hlasovania dresy našej reprezentácie s menom
Lintner na chrbte. Od kolegov sme čakali veľkú podporu. Miesto toho

sa do nás pustil kolega Alojz Přidal z KDH s tým, že na nás podá podnet, aby nám výbor každému strhol 12 mesačných platov! Ako to povedal, poslanci Smeru spustili obrovský potlesk. Čo si o tom myslíte
vy? Je spravodlivé nás za takéto niečo takto prísne potrestať?

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.

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

SPOMÍNAME na Človeka
Všetci sme vedeli, že raz to určite príde. Len sme si nechceli pripustiť, že
už. A prišlo. Zomrel veľmi vzácny Človek, Ladislav Chudík. Dobré srdce,
čistá duša, krásny charakter. Človek mnohých filmových tvárí.
Spomíname na neho mnohí s láskou a akosi sa nechceme zmieriť s
tým, že nás už (navždy) opustil. Áno, veriaci z nás to až tak navždy neberierú, skôr dočasne. V tom to majú na svete s bolesťami ľahšie.
Každopádne, tu na Zemi sa s maestrom Chudíkom už nestretneme.
Zostanú len spomienky. Na postavy, ktoré stvárnil, na nezabudnuteľného doktora Sovu z Nemocnice na okraji mesta, či mnohé ďalšie.
Ľuďom v našom hnutí zostane na tohto vzácneho Človeka aj spom-

ienka špeciálna. 17. novembra nás pán Ladislav Chudík poctil tým, že
prijal naše pozvanie a prišiel odhaliť pamätník Novembru 1989, ktorý
dalo naše hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO) urobiť.
Veľmi nás to potešilo, keďže v tom čase majster Chudík už odmietal
všetky pozvania, ale k nám prišiel. Družne sme si napriek zime pohrkútali a srdečne sme sa mu za podporu nášmu hnutiu poďakovali.
Pre tých, ktorí ste mali majstra Chudíka v obľube a máte ho radi naďalej, vám tu prinášame pár fotiek ako spomienku.
Sú na nich naši poslanci - Erika Jurinová, Jozef Viskupič, Janko Mičovský, Mikuláš Huba či Igor Matovič ... a samozrejme Človek Ladislav.

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.

Igor Matovič

