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Nedajme sa zotročiť! Za slobodu treba bojovať!
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Slovo Mariana Kotlebu

Za slobodu treba bojovať!
Vládnutie
súčasnej
hegerovskomatovičovskej skupinky amatérov sa dá opísať
niekoľkými výrazmi. Rekordné zadlžovanie,
koaličné trenice, dvíhanie cien energií, vojna
v polícii a bezpečnostných zložkách. A asi
najvýstižnejšie túto pseudovládu vystihujú
experimenty na vlastných občanoch a potláčanie
našich občianskych a ľudských práv.
Už len málokto verí tomu, že celá
„pandémia“ je o nejakom víruse. Niekoľko mesiacov vopred avizovaný nárast
počtu nakazených, nezmyselná očkovacia lotéria, ako aj doslova drastické
pokusy zaočkovať čo najväčšiu časť populácie za každú cenu ukazujú,
že nejde o náhodu, ale o plán. O program. S jasným cieľom.
Podrobiť a ovládnuť. Najprv dospelých a potom aj deti.
Teraz, keď už vieme, že „pandémia“ je len zámienkou, musíme
rozmýšľať nad tým, ako sa proti nastupujúcej totalite ideme a budeme brániť.
COVID-19 používajú ako univerzálny dôvod na všetko. Dokonca aj na také
brutálne zásahy do občianskych a ľudských práv, o ktorých sme ešte pred
dvoma rokmi ani nechyrovali. Bez ohľadu na to však výsledok COVID-ťaženia
v podaní súčasnej vlády môžeme už teraz veľmi ľahko odhadnúť.
Totálne oklieštenie našich práv.
Milan Rastislav Štefánik povedal, že kto nie je ochotný za slobodu
bojovať, ten si ju nezaslúži. My v ĽS Naše Slovensko boj za slobodu nás,
našich detí aj celého národa vnímame ako poslanie. Buď zvíťazíme,
alebo padneme. Ale vždy je lepšie padnúť v boji, ako sa nechať odviesť
na bitúnok ako ovca.

Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda ĽS Naše Slovensko
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Vláda zo Slovenska urobila očkovací experiment!
Vláda spravila zo Slovákov doslova pokusných
králikov. Najskôr na nás robila experiment s plošným
testovaním tzv. antigénovými testami, o ktorých
samotný Matovič povedal, že by ich nedal ani svojim
psom. Ľudia sa nebúrili, preto vláda prišla s ďalším
experimentom. Tentoraz očkovacím. Pochybné vakcíny
proti tzv. COVIDU-19, ktoré neprešli všetkými klinickými
skúškami, a preto boli schválené len na tzv. podmienečné
alebo núdzové použitie.
Bilancia? Oficiálne štatistiky uvádzajú takmer
10-tisíc nežiadúcich účinkov, z toho viac ako tisíc
závažných, vrátane priznaných 4 úmrtí! Kolapsy, zápaly,
halucinácie, pľúcna embólia, srdcový infarkt, či dokonca
mozgová mŕtvica sú len príkladom toho, čo sa vám skôr
či neskôr môže po očkovaní stať. A to hovoríme len
o oficiálnej štatistike a krátkodobých účinkoch. Mnoho
úmrtí či vážnych zdravotných problémov sa do týchto
štatistík vôbec nedostane. Skutočný počet obetí týchto
experimentálnych vakcín preto môže byť omnoho vyšší.
Vládni úradníci mnohé z týchto prípadov totiž úmyselne
zamlčiavajú. Alebo ich pripisujú všetkému možnému,

len nie očkovaniu, rovnako, ako len nedávno pripisovali
všetky úmrtia na respiračné choroby COVID-u.
Očkovací kolotoč navyše neskončí dvoma
ani troma vakcínami. Už teraz je totiž zrejmé, že sa bude
pravidelne preočkovávať, celkovo možno až ôsmimi
dávkami vakcín.
Tento obludný experiment dnes minister
Lengvarský rozširuje dokonca na tie najmenšie deti
už od 5 rokov! Nejde pritom o nič iné ako biznis
farmafiriem. A podľa mnohých aj o cielené znižovanie
svetovej populácie. Jednoducho, očkovací kolotoč
sa musí točiť čo najdlhšie. Aj za cenu ľudských obetí.
A možno práve o tie obete niekomu ide.

Mgr. Rastislav Schlosár
podpredseda Mandátového
a imunitného výboru NR SR
Je autorom viacerých
legislatívnych návrhov v oblasti
boja za slobodu v očkovaní.
rastislav.schlosar@nrsr.sk

Odborníci v tom majú jasno: COVID je podvod!
MUDr. Soňa Peková, PhD.,

MUDr. Ján Lakota, CSc.,

molekulárna biologička a virologička

onkológ a hematológ, vedecký pracovník SAV

„Tento druh vakcín sa nikdy
nepoužíval ani vo svete zvierat,
nie to ešte vo svete ľudí... Je to úplne
experimentálna vec, ktorá sa akosi
z úrovne vlády a z politickej úrovne
tlačí ľudom, že je to bezpečné. Neviem
ako
politik
môže
vedieť,
že je to bezpečné, keď to nevie ani odborník,
ktorý sa v odbore pohybuje roky.“

„Táto vakcína je veľká neznáma
a nevieme, čo sa s človekom
v priebehu mesiacov udeje.“
„Očkovanie malo pôvodne znížiť
vírusovú nálož, zľahčiť priebeh
ochorenia. Opak je pravdou. Očkovaní
chorejú jedna radosť.“
„Nie je pravdou, že očkovaním zabránime vzniku nových
mutácií. Naopak, očkovaním ich vznik podporujeme.“

Doc. ThDr. Štefan Mordel, PhD.,
katolícky kňaz a cirkevný sudca
„Mám veľké pochybnosti ohľadom celej tejto agendy okolo
pandémie, očkovania, testovania a covidových pasov. Bojím sa, že týmto
spôsobom sa začína budovať svetový totalitný systém, ktorý v celých
dejinách ľudstva nemá obdoby. O budovaní Nového svetového poriadku
(NWO) sa v istých ,osvietenských‘ kruhoch hovorí už celé stáročia.
Zdá sa, že protagonisti globalizmu vycítili správny okamih a pomocou
moderných technológií sa usilujú úplne ovládnuť a zotročiť človeka.“

Vlády celého sveta zavádzajú totalitu,
pretože im to obyvatelia ich štátov DOVOLIA!
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Vláda strieľa gumové projektily do vlastných občanov!
Totalitné opatrenia vlády pod zámienkou
tzv. pandémie COVIDU-19 vyvolávajú spravodlivý hnev
mnohých občanov Slovenskej republiky. Čoraz viac
z nich neváha za svoje práva a slobody bojovať priamo
v uliciach našich miest. Tisíce ľudí protestovali aj na
Deň Ústavy. V snahe zastaviť tento neustále rastúci
odpor ľudí, vláda neváha
siahať k čoraz brutálnejším
policajným zásahom.
Minulý
rok
17.
novembra
vláda
po dlhej dobe opäť raz
použila proti nespokojným
občanom
vodné
delo
a
stovky
po
zuby
ozbrojených ťažkoodencov.

PODALI SME
TRESTNÉ OZNÁMENIE!
V reakcii na policajnú streľbu gumovými
projektilmi sme podali trestné oznámenie.
Zákon o Policajnom
zbore
totiž
jasne
stanovuje, že policajt môže
použiť gumové projektily
len v nutnej obrane alebo
krajnej
núdzi,
alebo
ak nemožno inak prekonať
útočníka. Ak má však
policajt iné možnosti ako
prekonať odpor, nesmie
gumové projektily použiť.
Policajt pri použití zbrane
aj s gumovými projektilmi
musí
dbať
na
to,
aby neohrozil život osoby
a šetril jej zdravie.

Tento
rok
Rana v krku. To je výsledok vládnutia
1. septembra, priamo na
Deň Ústavy sa v Bratislave
Matoviča, Hegera, Mikulca a Naďa!
vláda
uchýlila
ešte
k brutálnejším metódam.
Do protestujúcich ľudí
V
prípade tohto
polícia strieľala gumovými
policajného
zákroku
projektilmi!
Policajnú
nebolo nič z daných
streľbu si odniesol nevinný
zákonných
podmienok
muž,
ktorého
gumový
splnené. Postrelený pán
projektil zasiahol priamo
nekládol žiaden odpor, ani
do krku. Projektil vystrelený
na nikoho neútočil. Policajt
z
bezprostrednej Gumový projektil len tesne minul hrtan nevinného občana
ho
pred
streľbou
vzdialenosti pritom len
nevaroval,
strieľal
tesne minul jeho hrtan. Tento občan pritom nerobil nič,
z bezprostrednej vzdialenosti a mieril priamo na hlavu.
čo by políciu oprávňovalo mu vážne ublížiť na zdraví.
Toto konanie policajta je v príkrom rozpore
Hegerovsko-matovičovská vláda úplne otvorene
so zákonom. Otázka je len taká, či takto konal z vlastnej
pošliapala základné demokratické princípy len preto,
neschopnosti alebo cielene a na niekoho pokyn.
aby potlačila odpor voči totalitným COVID-opatreniam.
O výsledku vyšetrovania vás budeme informovať.
„

Dočká sa najvyššieho trestu aj Eduard Heger, za ktorého vlády
polícia gumové projektily do občanov strieľala?
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Za Boha, za národ!

Problém s osadníkmi v Kozárovciach narastá!
Ľudová strana Naše Slovensko okamžite reagovala.
Dlhodobo
neriešený
problém
kriminality
cigánskych asociálov spôsobuje problémy aj slušným
ľudom v Kozárovciach (okres Levice). Po tom,
ako asociálni osadníci sexuálne napadli dve žiačky
štvrtého ročníka základnej školy, sme na žiadosť
obyvateľov v tomto regióne spustili občianske hliadky.
Cigánska osada v Kozárovciach patrí k jedným
z najproblémovejších. Rozrastajúca sa osada komplikuje
život ľuďom v širokom okolí.

Osada v Kozárovciach je dlhodobo zdrojom problémov
pre obyvateľov širokého okolia.

Naše hliadky už po pár dňoch priniesli prvé
výsledky. Obťažovanie detí pred školou ustalo
a členovia hliadky dokonca zabránili osadníkom
napadnúť obyvateľov obce Nemčiňany. Zástupcov
našej strany navyše prijal krajský riaditeľ PZ v Nitre
ako aj samotný policajný prezident Kovařík.
Ten si osvojil náš podnet a v okolí kozárovskej osady
dal inštalovať bezpečnostné kamery. Ukázalo sa,
že kde je vôľa, tam je aj cesta. Ľudová strana Naše
Slovensko bude vždy stáť na strane slušných ľudí,
chrániť ich život, zdravie a majetok.

Osadník zavraždil a znásilnil 50-ročnú matku 3 detí!
V roku 2015 cigánsky asociál z osady brutálnym
spôsobom zavraždil 50-ročnú ženu, matku troch detí.
Najskôr jej kuchynským nožom takmer odrezal hlavu
a potom ju znásilnil. Celá udalosť sa odohrala v obci
Polomka v okrese Brezno.
Vrah sa ešte tri dni pohyboval na slobode. Polícia
ho zadržala pri náhodnej kontrole na námestí v Banskej
Bystrici uprostred bieleho dňa, pričom stále mal pri sebe
vražedný nôž.
Tento ohavný zločin sme si pripomenuli jazdou
po Horehroní, pretože práve tento región je ťažko skúšaný
útokmi neprispôsobivých spoluobčanov. Zastavili sme
sa v Polomke, kde sme na pamiatku pani Janky zapálili
sviečky na miestnom cintoríne.
Vrah síce za svoj brutálny čin dostal trest
22 rokov nepodmienečne, avšak dnes, po 6 rokoch
vo väzení, žiada obnovu konania. Dôvod vás zarazí.
Podľa právnikov, ktorých mu poskytla bratislavská
mimovládka, je 22-ročný trest príliš vysoký. Ak by rezort
spravodlivosti viedla Ľudová strana Naše Slovensko,
ohavného zločinca by sme vyriešili úplne inak.

Pri hrobe pani Janky sme sa pomodlili a zapálili sviečky
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Vláda chce zlikvidovať tradičné obhospodarovanie lesov
Minister životného prostredia Ján Budaj sa snaží úplne
zničiť naše lesy! Lesníkov chce pripraviť o možnosť aktívne
zasahovať do stabilizácie lesných spoločenstiev. Výsledok môže
skončiť devastáciou lesov. Budajovi, bývalému kotolníkovi
z Bratislavy, je to však úplne jedno!
Lesníctvo má na Slovensku viac ako storočnú tradíciu.
Práve lesníkom vďačíme za masívne zalesnenie plochy Slovenska,
ktoré dosahuje takmer polovicu celej rozlohy. Tieto lesy však
v prípade kalamity vyžadujú aktívny zásah lesníkov. Už veterná
kalamita v Tatrách v roku 2004 ukázala, že bránenie spracovaniu
drevnej hmoty nakoniec spôsobilo 3x väčšie škody ako samotná
veterná kalamita.
My v Ľudovej strane Naše Slovensko vieme, že jediná cesta
trvalo udržateľného rozvoja vedie cez prírode blízke
obhospodarovanie lesov, ktoré pomáha nielen chrániť lesy,
ale navyše výrazným spôsobom podporuje život na vidieku.

Zabránime vývozu slovenského dreva do zahraničia!
Slovenské drevo sa musí spracovávať výhradne
na Slovensku. Preto sme v NR SR predložili návrh zákona,
ktorým by sa zakázal vývoz surovej guľatiny do zahraničia.
Týmto
základným
krokom
rozbehneme
slovenský
drevospracujúci priemysel a ešte viac zvýšime zamestnanosť
v chudobných regiónoch. A to všetko so zachovaním takého
stupňa ochrany, ktorý si naše lesy vyžadujú.

Mgr. Stanislav Mizík
poslanec NR SR
a člen výboru pre kultúru a médiá
Ochranu životného prostredia nevníma
ako politický problém, ale ako otázku
vnútorného presvedčenia.
stanislav.mizik@nrsr.sk

Prečo ste sa rozdelili s Uhríkom a Mazurekom?
My sme sa nerozdelili. Oni sa z ničoho nič
rozhodli odísť. Uhrík a Mazurek svojich dlhoročných
kolegov, ktorí ich podporovali a budovali ich kariéru,
dokonca o svojom rozhodnutí dopredu ani nijako
neinformovali. Marian Kotleba, ktorý z nich
ako z neznámych ľudí spravil osobnosti, im nestál
ani za to, aby sa mu pozreli do očí a podali mu ruku.
Aká bola ich motivácia? Povráva sa, že peniaze
získali od istého vplyvného oligarchu. Sami sme tomu
nechceli veriť! Keď však teraz vidíme, ako im
protislovenské médiá, ktoré ĽS Naše Slovensko celý
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čas ignorujú alebo dehonestujú, zrazu dávajú priestor
plný chvály, začíname mať pocit, že na tom môže byť
niečo pravdy.
Každopádne, ich nové hnutie sa zliberalizovalo.
Stačí sa pozrieť na ich vedenie. V ňom je napríklad
Lukáš Machala, ktorý robil poradcu predsedovi SNS
Andrejovi Dankovi, známemu nákupom amerických
stíhačiek.
Alebo
generál
Jozef
Viktorín,
ktorý sa na ministerstve obrany podieľal na príprave
vstupu Slovenska do zločineckej organizácie NATO.
To je dnes pravá tvár politiky Uhríka a Mazureka.
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Elektrina a plyn zdražejú, lebo vláda ide zbrojiť!
Nevychádza vám dôchodok? Pripravte sa na to,
Najnovšie na návrh ministra obrany Naďa vláda
že to bude ešte horšie! Vláda plánuje zvýšiť ceny schválila nákup obrnených vozidiel za viac ako 2 miliardy
elektriny a plynu takmer o tretinu! A to len preto, eur! To je ročný rozpočet Ministerstva zdravotníctva. Toho
že potrebuje peniaze na nákup bojovej techniky ministerstva, ktoré nemá peniaze na rekonštrukciu
pre záujmy a potreby plnenia úloh
nemocníc, lieky a inú zdravotnú
v rámci NATO!
starostlivosť. To však nie je to najhoršie.
Celkovo budú musieť domácnosti
Situácia
zašla
tak
ďaleko,
a firmy v roku 2022 zaplatiť za energie
že tí najnevinnejší pacienti - maličké
o 450 miliónov eur viac ako v tomto
detičky - sa mnohokrát liečby
roku. Pre lepšiu predstavu: za také
ani nedočkajú, lebo im ju zdravotná
peniaze by sme tiež mohli postaviť viac
poisťovňa jednoducho zamietne. A tak
ako 10-tisíc úplne nových bytov
kým na nákup zbraní sa miliardy našli
alebo výrazne obnoviť všetky štátne
hneď, na liečbu slovenských detí sa tisíce
nemocnice.
ľudí skladajú zo svojich úspor alebo tým,
Namiesto investícií do rozvoja
že pre ne zbierajú plastové vrchnáky!
Vláda dvíhaním cien energií mnohým
Slovenska
alebo
podpory
Toto je skutočné zrkadlo priorít vlády
najzraniteľnejších
skupín,
budeme zoberie aj posledný kúsok tepla v zime. a toho, za čo svojich občanov vláda má.
musieť tieto peniaze zaplatiť za zvýšené ceny energií.
Ľudová strana Naše Slovensko razantne odmieta
To však nie je to najhoršie. Zatiaľ čo tisíce ľudí uprednostňovanie
záujmov
cudzích
korporácií
čakajú na dôležité operácie, ktoré sa neustále odkladajú, pred potrebami vlastných občanov. Cestu vidíme
alebo si šetria na zákrok u zubára, vláda pokračuje vo vybudovaní energetickej sebestačnosti a znárodnení
v ďalšom rozhadzovaní našich peňazí na totálne nezmysly.
strategických podnikov.

Na zbrane miliardy, deťom plastové vrchnáčiky
Vláda zrušila 13. dôchodky, deťom zobrali obedy
zadarmo a teraz idú dvíhať ceny energií. Keď však
potrebovali odpustiť miliardu eur nenásytným
zahraničným bankám, pre nich sa peniaze našli hneď!
Rovnako tak sa našli na nezmyselnú očkovaciu lotériu
za milióny eur. Táto nedosiahla želané výsledky,
a tak pribudli ďalšie milióny za reklamu v médiách.

Ing. Martin Beluský, PhD.
predseda výboru NR SR
na kontrolu činností NBÚ
Ako predseda programovej
komisie je garantom odborných
riešení a tvorby legislatívy.
martin.belusky@nrsr.sk

Špeciálneho prokurátora Lipšica
zvolili výlučne vládni poslanci.
Dokonca kvôli jeho zvoleniu upravili
zákon, aby spĺňal kritéria voliteľnosti.
Oproti tomu generálneho prokurátora
Žilinku zvolili poslanci naprieč celým
politickým
spektrom,
vrátane
opozície. Už len z tohto porovnania
je zrejmé, že Lipšic je čisto vládny
politický nominant.
Konflikt
medzi
Žilinkom
a Lipšicom je len o tom, že Úrad
špeciálnej prokuratúry na čele
s Lipšicom nechce byť pod Žilinkom,
ale chce mať čo najväčšie právomoci.
Riešenie? Zrušiť špeciálnu
prokuratúru aj špecializovaný trestný
súd! Tieto inštitúcie aj tak slúžia len
na napĺňanie politických objednávok.
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PROTI COVID-TOTALITE BOJUJEME NA ULICIACH
Dnes môžeme už oficiálne povedať, že súčasná
vláda má k fašistickým metódam bližšie,
ako ktorákoľvek iná vláda v minulosti. Pred voľbami
deklarovali, že budú ľudí zjednocovať, no opak sa stal
pravdou. Ľudí rozdeľujú, a to dokonca zákonom.
Z tých, čo sa nedali zaočkovať, postupne robia
občanov druhej kategórie vo vlastnom štáte.
My sme sa proti tejto diskriminácii postavili
v NR SR, ale aj v uliciach. Zablokovanie zákona sme
mali na dosah ruky, pretože proti obrovským masám
ľudí nechcel ísť ani Boris Kollár. Opäť sa však ukázal
ako drahá prostitútka. Výmenou za koaličnú podporu
projektu nájomných bytov jeho poslanci nakoniec
za COVID-zákon zahlasovali.

Marian Kotleba vedie boj proti totalite úplne od začiatku

Ulice vedúce k parlamentu boli plné nespokojných ľudí

V protestoch
budeme pokračovať!

Pri podpore ľudí na hraničnom priechode v Hornom Srní polícia
napadla poslanca NR SR za ĽS Naše Slovensko Petra Krupu

Ľudom už dochádza trpezlivosť. Nelogické, chaotické a šikanózne opatrenia vlády dostávajú do ulíc čoraz viac ľudí,
ktorí oprávnene a výrazným spôsobom vyjadrujú svoj hnev a frustráciu. Takéto napätie v spoločnosti na Slovensku ešte
nebolo! Protesty ukázali, že na zastavenie opatrení nestačia len pokojné zhromaždenia vo sviatočné dni. Vláda
potrebuje cítiť skutočný odpor ľudí! Preto v protestoch budeme pokračovať tam, odkiaľ všetko zlo pramení. Nespokojnosť
a nesúhlas ľudí musí pocítiť Úrad vlády, parlament, Prezidentský palác aj Úrad verejného zdravotníctva. To všetko sú
z
miesta, kde sa rozhoduje o ďalších krokoch pri nástupe COVID-totality.

Ako jediní bojujeme proti koron
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Odvahou proti systému!

Za Boha, za národ!

H!

Pred Prezidentským palácom sa zišli tisíce ľudí

AJ V PARLAMENTE!
PREDLOŽILI SME ZÁKON

NA OCHRANU
NEOČKOVANÝCH!
Do Národnej rady Slovenskej republiky sme predložili
zákon, ktorý zabráni diskriminácii ľudí odmietajúcich
očkovanie proti COVID-19.

Nútenie do očkovania bude trestné!
Dnes sú mnohí neočkovaní obyvatelia SR vystavení
systematickej diskriminácii. V práci, škole, u lekára,
prakticky všade. Navrhli sme preto zaviesť trestný čin
diskriminácie v súvislosti s očkovaním proti COVID-19.
Každý, kto bude iného nútiť do očkovania, sa dopustí
zločinu. Taktiež sme navrhli zrušiť zákon, ktorý zavádza
očkovací apartheid.

Zamestnancov chránime pred výpoveďou!
Čoraz viac zamestnávateľov núti zamestnancov
do očkovania pod hrozbou platového znevýhodnenia alebo
dokonca straty práce. Preto sme v Zákonníku práce navrhli
zaviesť zákaz výpovede z dôvodu nepodrobenia sa očkovaniu.

Každý občan musí mať plné právo slobodne sa
rozhodnúť, či podstúpi alebo nepodstúpi lekársky zákrok,
ktorým je aj očkovanie, a to bez toho, aby čelil nátlaku,
Poslanci NR SR Marek Kotleba a Stanislav Mizík
či už zo strany zamestnávateľa, lekára, polície
zastupovali ĽS Naše Slovensko na proteste v Košiciach. alebo politikov.

ona-totalite bez kompromisov!
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Bojujeme za Slovensko

www.kotlebovci.sk

Vláda pripravuje policajný štát!
Čo všetko prinesie nový zákon o policajnom zbore?
Každá tyrania a totalita v dejinách so sebou prináša posilňovanie práv represívnych
policajných zložiek. Ani nástup COVID-totality nie je v tomto smere výnimkou. Práve naopak. Pre prípad,
že by sa ľudia postavili na odpor, si vláda prichystala novelu zákona o Policajnom zbore,
ktorá nás vracia späť do 50. rokov minulého storočia. Myslíte si, že preháňame? Posúďte sami:

1. policajti nebudú mať na uniforme
menovky, len služobné čísla

4. policajti budú môcť otvoriť byt už aj pre
udanie, že sa v ňom nachádza týrané zviera

Týmto dôjde k zmareniu možnosti jednoznačne
identifikovať
policajta
páchajúceho
bezprávie
na občanovi. V celom konaní napríklad za neoprávnený
zákrok bude policajt reprezentovaný len služobným
číslom, čo znamená, že stupeň utajenia jeho identity
pred občanom sa bude približovať utajeniu
špeciálneho agenta alebo príslušníka tajnej
služby. Takéto nastavenie tiež umožní do radov
polície prijímať a nasadzovať cudzincov, prípadne
imigrantov. A možno práve o to ide.

Rovnako len na základe vymysleného a dvoma policajtmi
na objednávku napísaného úradného záznamu o tom,
že v byte je týrané zviera, bude môcť polícia komukoľvek
vtrhnúť do bytu. Za zviera sa pritom pokladá skutočne
akékoľvek zviera, napríklad aj škrečok, chameleón
alebo akváriové rybičky.

2. policajti o obmedzení slobody
občana už nebudú písať
rozhodnutie, ale len úradný
záznam
Obmedzenie osobnej slobody
občana je najvážnejším zásahom
do ľudských práv zo strany polície.
Teraz o takomto zásahu policajt
musí napísať rozhodnutie, proti
ktorému sa občan môže odvolať
a môže ho napadnúť z dôvodu
protiprávnosti. Podľa tejto novely
policajti už budú spisovať len úradný záznam,
ktorý sa však nijako napadnúť nedá. Úradný
záznam je len internou komunikáciou policajtov,
ktorú si môžu medzi sebou kedykoľvek upraviť. Občan tak
príde o akúkoľvek možnosť sa právne brániť.

5. policajti budú môcť pre priestupok
prelomiť
vaše
telekomunikačné
a bankové tajomstvo
Znova (vymyslený) úradný záznam
napísaný dvoma policajtami z priestupku
proti majetku (napríklad za spôsobenie
škody vo výške 50 eur) bude stačiť
na to, aby sa polícia mohla začať vŕtať
vo
vašom
bankovom
účte,
vo vašich telefonických hovoroch,
sms
správach,
mailoch
a komunikačných aplikáciách. Teraz
už bez súdneho povolenia!

6. policajti vás budú môcť
násilím spútať a eskortovať
na lekársky zákrok

3. policajti budú môcť uzavrieť verejné
námestia a ulice prakticky kedykoľvek

To najlepšie nakoniec! Policajti na
základe rozhodnutia lekára získajú
oprávnenie prísť po občana, spútať ho a spútaného ho
doniesť do lekárskeho zariadenia na vykonanie
nariadeného lekárskeho zákroku. Takže ak napríklad
vláda pôjde cestou nariaďovania povinného očkovania
pre všetkých, tak tu vidíme, ako to bude vyzerať!

Polícia dostane oprávnenie len na základe umelo
vytvoreného záznamu o prípadnom možnom porušení
verejného poriadku vopred uzatvoriť akékoľvek verejné
priestranstvo. Povedané ľudskou rečou: možnosť
protestovať proti vláde bude výrazne obmedzená.
Sloboda zhromažďovania garantovaná Ústavou SR
tak definitívne skončí!

Táto novela zákona o policajnom zbore
vytvára podklady pre drvivé uplatňovanie
totalitných praktík v rozsahu, o akom sa nám
ešte pred dvoma rokmi ani nesnívalo!
Ak sa proti tomu účinne nepostavíme, ostanú
nám len oči pre plač. Odpor je povinnosťou!

ZA BOHA a ZA NÁROD!
KOTLEBOVCI - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
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Zákon o COVID apartheide vláda nakoniec schválila!
Na Slovensku tak oficiálne začala očkovacia totalita.
Je to už minulosť: slobodné nákupy, cesta
do práce, štúdium, návšteva rôznych podujatí, či nedeľná
účasť na svätej omši. Dnes je všetko inak. Na Slovensku
oficiálne začala očkovacia totalita! V júli totiž Národná
rada schválila zákon, ktorý pod zámienkou tzv. pandémie
COVIDU-19 zavádza očkovací apartheid. Z tých,
čo sa odmietnu dať zaočkovať, vládni poslanci urobili
doslova občanov druhej kategórie.

Nekonečné testovanie a nútené očkovanie?

Biznis za miliardy!

Očkovanie - strach, nátlak aj lotéria
Každý, kto sa nedá zaočkovať, bude
k tomu vládou prinútený rôznymi
metódami. Buď pod hrozbou straty
práce, nemožnosťou študovať
alebo
obmedzením
pohybu.
Očkovaní sa zas budú musieť
neustále preočkovávať. Až do smrti.

Cieľ vlády je jasný - za každú cenu očkovať
Kto odmietne očkovanie, čaká
ho neustále testovanie pochybnými
testami, ktoré by Matovič nedal ani
psovi. A ešte si to bude musieť
každý aj zaplatiť. Všetko s jediným
cieľom: donútiť ľudí podrobiť
sa očkovaniu.

Očkovací kolotoč namiesto liečby
Vláda ľudí nechce liečiť ani chrániť.
Tzv. pandémiu COVID-19 využíva
na závratne vysoké kšefty a do neba
volajúce potláčanie občianskych
a ľudských práv. Spolieha sa na to,
že odpor raz zlomí. Nesmieme
sa nechať. Musíme vydržať!

prezidentka Čaputová: „Mali by sme byť krajinou,
kde sa ľudia nebudú báť zomierať.“
generál Lengvarský: „Keď skrátka povie Pfizer,
že áno, doporučujeme tretiu dávku, no tak to
skrátka vykonáme!“
Prečo vláda tlačí na neustále testovanie a očkovanie?
Jednoducho preto, že slúži záujmom veľkých finančných
skupín a nadnárodných farmaceutických firiem,
ktoré z toho neskutočne profitujú. Napokon, len
na plošnom testovaní zarobili viac ako miliardu eur.

A zisky výrobcov vakcín prekonali všetky rekordy!

Kollárova pravá tvár sa ukázala

Bez Kollára by táto protislovenská
vláda nemohla existovať!

Celé tri dni predseda parlamentu Boris Kollár a jeho poslanci
sľubovali, že zákon zavádzajúci COVID apartheid na Slovensku
nepodporia. Bez hlasov poslancov Kollárovej strany Sme rodina by totiž
zákon zavádzajúci túto totalitu na Slovensku jednoducho neprešiel!
Boris Kollár však zhatil nádeje obyvateľov Slovenska a jeho poslanci
nakoniec zákon podporili. Na zmenu stanoviska mu stačilo jedno
stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom. Opäť tak sila peňazí
a vládnych kšeftov zvíťazila nad záujmami a potrebami národa.
Najnovšie sa Kollár úplne odhalil. Hurbanovou cenou vyznamenal
a sumou 28-tisíc eur ocenil jedného z najväčších propagátorov
povinného očkovania na Slovensku - lekára Petra Sabaku.

Bez hlasov Kollárovho hnutia Sme rodina by očkovací apartheid neprešiel.
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