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Nebuďme otrokmi slobody
Položme si otázku – ako občania
Európskej únie – koľkí z nás aspoň
tušia, že existuje nejaká Charta základných práv Európskej únie a koľkí
z nás ju čítali?
Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jedným z najsprofanovanejších slov nielen politického slovníka za uplynulých
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novembra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli,
že sme do našej spoločnosti vpustili aj
slobodu.
Vráťme sa však k spomínanej Charte. Tá tvrdí, že každý má právo, aby
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
vybavovali jeho záležitosti nestranne,
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide
o právo každého na vypočutie pred
prijatím akéhokoľvek individuálneho
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť
administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. Tých práv v Charte je samozrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme
myslenia. Tridsať rokov po...
Pápež František sa vo veľkonočnej homílii veľmi konkrétne venoval
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný,
alebo som otrokom ambícií, bohatstva
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý
tak trochu schizofrenicky kričí „sloboda“, ale stáva sa ešte viac otrokom?
To sú otázky pápeža Františka inšpirované čítaním zo Skutkov apoštolov.
„Premýšľajme dnes nad našou slobodou.“ Povedal pápež František. „Som
slobodný? Alebo som otrokom mojich
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí,
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne,
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...)
Pomyslime na našu slobodu, tento svet
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí:
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je
ešte viac otrok, otrok, otrok.“...
Škoda, že slová svätého otca nevnímajú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bohom, nosia ho na transparentoch a vykrikujú jeho meno vo svojich heslách,
vo svojom otroctve k svojej
modle, ktorou je na Slovensku, žiaľ, čoraz viac
moc, peniaze a sláva.
Takže – aká to vlastne sloboda, keď sme
jej otrokmi? Nie je
najvyšší čas čosi
zmeniť?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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T: 0908 13 11 99
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Žiar nad Hronom
Dispečing SK - 0950 333 222
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

03 BYTY / predaj

»Nič nie je neznesiteľnejšie ako hlupák, ktorý má
šťastie. Cicero

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

Inzerát, ktorý predáva

0907 877 860

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

IME

A

Z
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ZH 19-46 strana_

6

34-0191

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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www.ozonicon.sk

Kúpite v každej lekárni

Bolesť

Tenisový lakeť

Zápal

Ľahšie popáleniny

Poúrazové a pooperačné stavy

Uštipnutie hmyzom

Reumatické ochorenia

Kŕčové žily

Použitie u detí od 2 rokov

Podráždená a suchá pokožka

Výživa kĺbov

Regenerácia svalov a šliach

Vhodné pre tehotné ženy

Podporná liečba pri ultrazvuku

Posunuté platničky

Podporná liečba pri elektroforéze

Karpálny tunel

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami

99-0213

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0172

splátky od 49 €

Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

bezrámové
rámové

87-0108

balkóny
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»„Som dosť veľký umelec na
to, aby som kreslil slobodne
podľa svojej predstavivosti.
Predstavivosť je dôležitejšia
ako vzdelanie… Vzdelanie je
obmedzené, Predstavivosť
obklopuje svet.“
Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ
teórie relativity 1879 – 1955.
» „Inteligencia plus charakter - to je cieľom skutočného
vzdelania.“
Martin Luther King, americký
duchovný, aktivista a vodca
v americkom hnutií občianskych práv 1929 – 1968.
»„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický
koncept, ktorý nemôžem
brať vážne. Takisto si neviem
predstaviť nejakú vôľu alebo
cieľ mimo ľudskej sféry… Veda
bola obvinená z podrývania
morálky, ale toto obvinenie je
nespravodlivé. Ľudské etické
správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní
a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský
základ nie je potrebný. Človek
by na tom bol dosť biedne
keby musel byť ovládaný
strachom z trestu a nádejou
na odmenu po smrti.“
Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ
teórie relativity 1879 – 1955.
»„Skúsenosť je dobrá škola,
len školské poplatky sú veľmi
vysoké.“
Heinrich Heine, nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 – 1856.
»„Vysoká škola: dvesto ľudí
prečíta tú istú knihu. Zásadná
chyba. Dvesto ľudí by mohlo
prečítať dvesto kníh.“
John Cage, americký avantgardný skladateľ 1912 –
1992.
»„Chváľ viac dobrý charakter
bez vzdelania, ako vzdelanie
bez charakteru.“
Leonardo Da Vinci, taliansky
renesančný mudrc 1452 –
1519.
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ƃǠƃơ ˖Ŕʽǫơɽʍ ȇȶȟɢȍǫȇȶʽŔȥˋ ɽˊɽʋƢȟ ǫƎơȥʋǫ˪࢚
ȇŖʋȶɭȶʽʋŔȇ˙ơȇŔ˙ƎˋʡɭŔƎȟŖȶŹƆŔȥŔʽǫơɽʍ
ɢȶƎǫȥˋȟƆǭɽȍȶȟࡲ¥ȶʽˋɽˊɽʋƢȟɽɢȼɽȶŹǭʽơȒȇƢ
ɢɭȶŹȍƢȟˊȶŹƆŔȥȶȟʡɭŔƎȶȟɽŔȟȶɽɢɭŖʽơŔǿ
˪ɭȟŖȟࡲ ¶ƎǠŔƎˊ ǠȶʽȶɭǫŔ ȶ ʋȶȟ ˙ơ ȥŖȇȍŔƎˊ
ƃơȍƢǠȶɢɭȶǿơȇʋʠȟȼ˙ʠƎȶɽǫŔǠȥʠʍƎơɽǫŔʋȇˊŔ˙
ɽʋȶʽȇˊȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭࡲáɭǫƎȥơʁȥȶȟɽʋŔʽơ˖ƎɭŔ࢚
ʽȶʋȥǭƃʋʽŔʁȇȶȍɽʋʽŔƆǫɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʋǫȶɽʋŔɭʁǭƃǠ
ȒʠƎǭ ȟŖ ʁʋŖʋ ǫȥʽơɽʋȶʽŔʍ ɢơȥǫŔ˖ơ ǠȍŔʽȥơ Ǝȶ
˖ȍơɢʁơȥǫŔ ɽȍʠ˙ǫơŹ ʽˋɽʋŔʽŹˊ ȥơȟȶƃȥǭƃ ˖ʽˋ࢚
ʁơȥǫŔ ƎȼƃǠȶƎȇȶʽ Ŕ ȥǫơ ȥŔ ȥơɢȶʋɭơŹȥƢ ˖ȟơ࢚
ȥˊ ǫȥǉȶɭȟŔƆȥˋƃǠ ɽˊɽʋƢȟȶʽࡲ Ł ɢɭȶǿơȇʋʠ ʍŔ˙ǭ
ȍơȥ ˖ȶɢŖɭ zþ ˪ɭǫơȟ ȇʋȶɭƢ ɽˊɽʋƢȟ ƎȶƎŖʽŔǿʡ
˖Ŕ ȟǫȍǫȷȥˊ ơʠɭࡲ ʠƑȶȟ ɢɭǫȥơɽǫơ ȍơȥ ˖ŹˊʋȶƆ࢚
ȥƢ ɢɭȶŹȍƢȟˊ Ŕ ˖ŔɢȍŔʋǫŔ Ǡȶ ˖ȶ ɽʽȶǿǫƃǠ ƎŔȥǭࡲ
òʋɭŔȥŔŁŔȒʠƎǭƃǠƃơʽࢱɢɭ࢚
ʽȶȟɭŔƎơɭǫơʁǫʍɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊȒʠƎǭʽ˖ƎɭŔʽȶʋ࢚
ȥǭƃ ʋ ʽơ ʁȇȶȍ ɽ ʋ ʽơ
ɽȍʠ˙ŹŖƃǠɢɭơɽơȥǫȶ࢚
ɭȶʽŔȥǫơȥŔǠŖȩŔʍ
˖ǫɽȇ zþ ǉ ǫɭȟŖȟࡲ
ʠƎǫŔ ɽǫ ˖Ŕɽȍʡ˙ǫŔ
ŔŹˊ ɽŔ ʁʋŖʋ ȶ ȥǫƃǠ
ɢȶɽʋŔɭŔȍŔƎŔȍǫȟȇʽŔ࢚
ȍǫʋȥƢɽȍʠ˙Źˊࡲ
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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NOVEMBER 89

Najčítanejšie regionálne noviny

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

Novembrom 1989

6

sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová,
pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.
SLOBODA

■

REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu,
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí.
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony.
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a s empatiou. Slovo
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre
ľahostajnosť a bezcitnosť. Ako keby znamenalo
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať
sa o blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou,
že keď sa zbavíme strachu a núdze, budeme viac
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo stovky občianskych združení stavajú detské ihriská,
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku,
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania
k dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to
nie je sloboda. To je krutosť.“

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■

Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou
reakciou na cynizmus a korupciu ľudí aktuálne
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami
sebe. Pasivita je presne to, v čo táto vláda dúfa.
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. ZLYHANIE
Nemusí to tak byť a nie je to tak. Netreba chodiť
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. ■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom
Už v susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom zlyhanie, v čom teda?
priestore, ako je to u nás.
■ Tomáš Valášek: Neviem, či by som použil
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla.
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako
sloboda či láska k blížnemu svojmu. Novembrom
1989 sa boj medzi dobrom a zlom neskončil. Len
sa posunul z roviny konfliktu medzi autoritami
a disentom do roviny zápasu medzi viacerými
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra
a zla je tak starý ako ľudstvo.
VÝZVA

■ REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša
vízia demokracie?

ZODPOVEDNOSŤ

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan
– aký je to občan?
■

Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci
sa dajú zmeniť k lepšiemu. Rovnako aj ten, ktorý
má trpezlivosť a morálnu silu nepodľahnúť
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší
ako v totalite. Kým sme nemali slobodu výberu,
v mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba
sa rozhodovať medzi politickými stranami,
možnosťami – a niesť následky zlých rozhodnutí.
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je
oslobodzujúca a sloboda je úžasne motivujúca,
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A tým
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť
elán a kultivovať túto spoločnosť a vlasť, či
rozumnou politickou voľbou, či občianskym
aktivizmom.
ZÁPAS

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

v prvej trojke dve strany demokratickej opozície,
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne,
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu
a niektorých menších opozičných strán. Mnohé
z tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať,
že vulgárnosť je nástrojom slabých a tých, čo sa
cítia ohrození.

■
■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym

tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom.

SLUŠNOSŤ

■

REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje.
Toto akoby nám chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je
dobrý trend.

Tomáš Valášek: „Prvoradé musí byť obnovenie
dôvery občanov v štát a základnú spravodlivosť.
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne
a vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení
načas, kvalitne a zdvorilo, to je absolútnym
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej
scény. Vo vzťahu k Európe a svetu treba začať
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť
našu suverenitu.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie
v konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi
šéfredaktor Ivan Brožík.
politickými stranami a názormi. To sa dá len
vtedy, ak sa tieto správajú k sebe ako rivali. Keď
Kto je Tomáš Valášek
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú
nepriateľmi a začnú po sebe brechať, priestor na
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie.
pre medzinárodný mier a bývalým
Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme
veľvyslancom Slovenskej republiky
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď
pri NATO.
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd
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Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie,
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné.
Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšefty,
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú
bandu odstaviť!
Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia,
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom,
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa
silnejší.
To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem
vám, že budeme postupovať spoločne.
29. február bude kľúčový deň v dejinách Slovenska, najmä v dejinách
od revolúcie, za posledných 30
rokov. Pretože po tomto dni spoločne docielime, aby boli gauneri
postavení pred spravodlivý súd.

Richard Sulík

Málokto z Bystričanov vie, že jeho zásluhou
sa vrátil historický tenisový areál do majetku
mesta a hrá sa v ňom aj naďalej tenis.
Najväčšiu radosť mu robia úspechy jeho
syna, ktorého aj trénersky vedie. Leon patrí
k najlepším hráčom vo svojom ročníku nielen
na Slovensku, ale aj v Českej republike.
Ako športový odborník
je spoluautorom programu
strany Sloboda a Solidarita
pre šport.

Radovan Sloboda

krajský predseda SaS v BB

Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.

09-85

Šport je jeho vášeň. Dlhoročný krajský predseda strany SaS v Banskej Bystrici sa venuje
rozvoju tenisu v meste pod Urpínom už vyše
20 rokov. Postavil prvú pretlakovú halu v stredoslovenskom regióne. Ako nehrajúci kapitán
a športový manažér priviedol banskobystrických mužov do 1. ligy a ženy do extraligy.
Je viacnásobným majstrom Slovenska s družstvami mládeže. Taktiež je strieborným a dvojnásobne bronzovým extraligovým medailistom.

Nie päť euro, Slovenčina naša
ale päť eur – euro skloňujeme.

76-0016

Slovenský šport musí mať
budúcnosť!

46-0192

Zdravý rozum je
najlepší recept

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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QYW°QI

HSOSRÐMĨ

4VIHMQMVSOQMTEHSP
OSQYRMWXMGOÀVIŁMQ
4SHEVMPSWEXSENZÒEOE
SWSFRSWXMEQ2IŁRIN
VIZSP½GMI.¤RSZM&YHENSZM
E1MPERSZM/ċEŁOSZMOXSV°
NIHRS^REÐRIWJSVQYPSZEPMTSŁMEHEZO]RE
SHGLSHOSQYRMWXSZWPSFSHR¬EHIQSOVEXMGO¬
ZSāF]EREWXSPIRMITV¤ZRILSĤX¤XY
4¤HXSXEPMX]REWXEPZĤEORENQ§ZÒEOEWX¤XMW°GSQ
āYH°OXSV°WZSNYX½ŁFYTSŁMZSXIZWPSFSHRIN
OVENMRIHIQSRĤXVSZEPMRER¤QIWXMEGLEZ
YPMGMEGLREĤMGLQMIWX&I^MGLSHZEL]EWMPI
SWSFRSWX°REXVMF½REGLF]OSQYRMWXMWZSNY
QSG^V½ORITYWXMPM

(RIWST§ĨWXSN°QIREOVMŁSZEXOI
4VIHXVMHWMEXMQMVSOQMWEZTSRSZIQFVSZIN
IYJ¶VMMYVSFMPSQRSLSGLÀFOXSVÀGLR¤WPIHO]
TSGMĨYNIQIHSHRIWRSZP¤HEQEǽIE
FMIP]GLKSPMIVSZW½R¤WPIHOEQMRIH·WPIHRSWXM
ÐEWXMRSZIQFVSZÀGLIP°X3RIGIP¬ĤX]VM
QIWMEGIZĤEOFYHIQIQEĨTV°PIŁMXSWĨXMIXS
GL]F]RETVEZMĨ:SZSāF¤GL2IHENQIWMX½XS
NIHMRIÐR½TV°PIŁMXSWĨRE^QIRYHSOSRÐIRMI
2IŁRINVIZSP½GMIYNWĨ
(RIWSWPEZYNIQIZÀVSÐMI2IŁRINVIZSP½GMI
2I^EFYHRMQIZSJIFVY¤VMTVMZSāF¤GLRE
NINMHI¤P]EWTSPSÐRI^QIċQI7PSZIRWOS
-KSV1EXSZMÐ

8%/837%ŀ-032%703:)27/9>%838%0-8=
71 168 SHW½HIRÀGLāYH°TSPMXMGO¬XVIWXR¬ÐMR]
51 TSPMXMGOÀGLZ§^ċSZZSZ§^IR°^SQVIPS
8 240 SW·FSHZPMIOPMZVSOSGLHSX¤FSVSZR½XIRÀGLTV¤G
42 āYH°^SQVIPSTVMTSOYWIS½XIOGI^ŁIPI^R½STSRY
1 042 VSH°RFSPSTSÐEWEOGMI&R¤WMPRIZ]WĨELSZERÀGL^QMIWXREZMHIO
3 142 VILSāR°ÐSOEVILSāR°OSZR¤WMPRIZ]ZPMIOPM^OP¤ĤXSVSZTSÐEWEOGM°6E/
37 SFIX°WMZ]ŁMEHEPESOYT¤GMEZSNWOEQM:EVĤEZWOIN^QPYZ]ZEYKYWXI
(IWEĨXMW°GI VSH°RXVTIPMTVIXSŁIMGLTV°FY^R°IQMKVSZEPMEPIFSOVMXM^SZEPMVIŁMQ

(SŁEHYNQIWE
>1)2=
.¤R&YHENTEXVMPQIH^MZIH½GITSWXEZ]2SZIQFVE
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