Ročník 4, číslo 4, december 2021

www.kotlebovci.sk

Slovo Mariana Kotlebu

Vláda oklamala očkovaných aj neočkovaných
Od samého počiatku
projektu
Covid-19
boli
informácie s ním spojené plné
zavádzania,
poloprávd
aj vyslovených klamstiev. Misia
bola jasná. Do poslednej chvíle
tajiť, že skutočným cieľom
tohto projektu je dostať
do ľudí pochybné vakcíny.
Veď si len spomeňte. Najprv vám sľúbili, že po
jednej vakcíne všetko skončí a život sa vráti do normálu.
Lebo vakcína je sloboda. Potom, hneď ako začali hovoriť
o potrebe druhej dávky, sa sloboda zmenila na nádej.
Vakcína bola nádej. Teraz, keď celý svet tlačia do tretej
dávky, tak sa znova zmenila aj príslušná reklama. Dnes je
vakcína jediné riešenie. A nebudem vás napínať. Potom
bude vakcína láska a nakoniec to bude riešenie konečné.
Jednoducho celý čas vás klamú! Najviac oklamali tých,
ktorí si vakcínu do seba dali nie z obavy o svoje zdravie,
ale kvôli tomu, že chcú normálne žiť a nechcú bojovať
s čoraz nezmyselnejšími a nelogickejšími opatreniami.
Tak to bolo aj pri schvaľovaní odmeny za očkovanie.
Úplne na začiatku im zlyhal primitívny nápad s očkovacou
lotériou. Ľudia sa nenechali nahovoriť na to, aby svoje
zdravie vymenili za účasť v nejakej televíznej šou. Preto
prišiel pokus o úplatky v hotovosti. Najprv to bolo 500 eur
pre očkovaných. Pre neočkovaných vôbec nič. Potom

sa Kollár dušoval, že on vybaví aspoň 100 eur
aj pre neočkovaných. No dobre vieme, ako to dopadlo.
Neočkovaní ľudia nad 60 rokov, ktorí celý život poctivo
pracovali, budovali tento štát, nakoniec od vlády
nedostanú ani cent. A tí, ktorí sa na vakcínu už nahovoriť
dali, dostanú maximálne 300 eur. Jednoducho
diskriminácia, podvod a klamstvo voči všetkým!
A tak to bude aj naďalej. Vláda sa bude vyhrážať,
podvádzať a klamať, len aby do očkovania donútila
ďalších. Pracujúcich, nezamestnaných, dôchodcov, aj deti.
Preto si dobre rozmyslite, či do tohto očkovacieho
kolotoča nastúpite. Pretože čím dlhšie v ňom budete, čím
viacej dávok sa im podarí do vás natlačiť, tým ťažšie
sa vám z neho potom bude vystupovať. A už teraz je jasné,
že očkovací program sa nezastaví pri troch, štyroch,
ani piatich vakcínach.
Na záver vám chcem povedať jedno: rešpektujem
názor a rozhodnutie každého jedného človeka. Či je už
také, alebo onaké. Nesmieme sa kvôli týmto názorom
nechať vládou rozdeľovať a štvať proti sebe. V rodine,
v škole, v práci, ani v kostole. Pri rozhodovaní o vlastnom
zdraví sa neriaďte mediálnou propagandou, ale svojou
intuíciou a zdravým rozumom. Lebo propaganda vás
nakoniec aj tak znova oklame. Všetko dobré, priatelia!

Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda ĽS Naše Slovensko
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Vláda gniavi národ!

Okrem tlaku na očkovanie pridáva aj imigrantov
V tieni covidu a pandemických opatrení, ktoré ničia členské
štáty EÚ, pokračujú byrokrati z Bruselu naďalej aj s postupnou
islamizáciou Európy. Len z Afganistanu sa rozhodli prijať ďalších
40 000 moslimských imigrantov.
Týchto cudzincov, z ktorých mnohí môžu byť členmi rôznych
teroristických skupín, sa na nátlak Bruselu rozhodli prijať viaceré
štáty Európskej únie. Medzi nimi aj Slovenská republika.

Mikulec objednal 200 000 povolení na pobyt pre imigrantov!
Za túto zradu je zodpovedný nominant Matoviča
a odchovanec vojenskej tajnej služby minister vnútra Roman
Mikulec.
Tento
fanatický
podporovateľ
globalizácie
a multikulturalizmu zo svojej pozície podniká kroky, ktoré smerujú
k tomu, aby sme na Slovensko prijali čo najviac cudzincov. Už teraz
ministerstvo vnútra pod jeho vedením dalo vytlačiť až 200 000
tzv. dočasných povolení na pobyt pre imigrantov! Každý musí
pochopiť, že tzv. dočasný pobyt môže trvať aj niekoľko desiatok
rokov a nakoniec môže znamenať až trvalé usídlenie na Slovensku.
A kým vláda vlastných občanov ekonomicky likviduje,
šikanuje a núti do nezmyselných opatrení a kovid-pasov,
pri imigrantoch sa správa presne opačne. Vyčleňuje im čoraz viacej
peňazí a všemožne im pripravuje podmienky pre život na Slovensku.
ĽS Naše Slovensko od samotného založenia strany odmieta
multikulturalizmus a nezodpovednú imigračnú politiku Európskej
únie. A tak, ako dnes aktívne vystupujeme proti nezmyselným
kovid-opatreniam, budeme vždy bojovať aj proti zaplavovaniu
Slovenska nebezpečnými imigrantami!

Mgr. Stanislav Mizík
poslanec NR SR
Za vyjadrenie o islame čelil perzekúciám
zo strany vtedajšieho predsedu NR SR
Andreja Danka. Bol účelovo trestne stíhaný.
stanislav.mizik@nrsr.sk

Aj umelci jasne chápu, že COVID-19 je podvod!

My im za ich talent a odvahu ďakujeme.
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Odvahou proti systému!

Za Boha, za národ!

V parlamente strážime

národné záujmy!

Aj na poslednej schôdzi NR SR
sme predložili kvalitné návrhy zákonov,
ktoré by pomohli všetkým slušným občanom.

Zákon proti
diskriminácií
neočkovaných
Ľudia sú dnes na Slovensku
zastrašovaní,
šikanovaní,
vyhadzovaní zo školy aj z práce!
A to len preto, že si do vlastného
tela odmietajú nechať pichnúť
vakcínu, za ktorú nikto neručí.
Ani vláda, ani výrobcovia.
ĽS Naše Slovensko preto
pripravila razantný návrh zákona,
ktorý by zakázal akúkoľvek formu
diskriminácie
voči
osobám,
ktoré sa nepodrobili očkovaniu.

Zákon
za sfunkčnenie
referenda
Požiadavka viac ako 600-tisíc
občanov o vypísanie referenda
o predčasných voľbách bola
prezidentkou zmarená. Mocní
sa hlasu národa boja!
Len referendom národ môže
zlomiť
svojvôľu
protiľudovej
vlády! Preto sme predložili zákon
na
sfunkčnenie
referenda
a ochranu národných záujmov.
Ľudia musia mať možnosť odvolať
vládu, ktorá ich zradila!

Zákon
za obnovenie
suverenity SR

Zákon
za zrušenie
doplatkov za lieky

Slovenská republika má ako
jeden z mála členských štátov EÚ
priamo vo svojej ústave uvedené,
že nariadenia Európskej únie majú
prednosť
pred
slovenskými
zákonmi. Práve toto ustanovenie
z nás robí kolóniu Európskej únie.
Preto sme už opakovane
predložili návrh na odstránenie
článku 7, ods. 2 z Ústavy SR
o
nadradenosti
práva
EÚ
nad slovenskými zákonmi.

V zmysle Ústavy SR musí byť
zdravotná starostlivosť bezplatná.
Aj napriek tomu na Slovensku stále
máme stav, kedy si občania musia
za rôzne úkony a lieky doplácať.
Poslanci
za
ĽS
Naše
Slovensko odmietajú zo zdravia
robiť biznis. Preto sme predložili
jasný a zreteľný zákon, ktorého
účinkom
by bolo zrušenie
doplatkov za lieky. Zdravotníctvo
musí byť služba štátu občanom!

Zákon
za zníženie
platov politikov

Zákon proti
zneužívaniu
núdzového stavu

Je neprípustné, aby vláda
ľuďom ničila podnikanie, prácu,
aj životy, a sebe pridávala
na výplatách! Platy politikov musia
odrážať životnú úroveň ľudí.
Preto sme navrhli zákon,
ktorý by platy politikov stanovil
nie od fiktívnej priemernej mzdy,
ale od skutočnej minimálnej mzdy.
Tým by aspoň trochu donútil vládu
zaoberať sa životmi ľudí, žijúcich
z každodennej práce svojich rúk.

Súčasná právna úprava
núdzového stavu umožňuje vláde
vyhlasovať
ho
v
podstate
kedykoľvek. V súčasnosti tak robí
práve pod zámienkou Covidu.
Preto sme žiadali upraviť
podmienky vyhlásenia núdzového
stavu tak, aby nemohol byť vládou
zneužívaný
na
mocenské
a politické ciele. Predlžovanie
núdzového stavu by bolo možné
len po dohode vlády s opozíciou.
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Pellegrini sa chystá
ísť do vlády s liberálmi!

Protiľudová politika Matovičovsko-Hegerovskej vlády
sa opäť ukázala v pravom svetle a doplatia na ňu zas
tí najzraniteľnejší. Teraz sa však už nejedná len o prehajdákané
milióny eur, ale doslova o ľudské životy! Likvidačná reforma
zdravotníctva z dielne súčasnej vlády totiž prinesie nielen
odstránenie
takmer
10-tisíc
nemocničných
lôžok,
ale aj systémovú likvidáciu okresných nemocníc! V praxi
to bude znamenať toľko, že ak nežijete v krajskom meste
a dostanete infarkt, alebo sa vážne zraníte, liečby vo svojej
okresnej nemocnici sa možno ani nedočkáte! Viaceré
nemocnice budú zrušené a ďalšie budú preklasifikované
na nemocnice nižšieho typu. Zaniknúť majú tiež desiatky
pôrodníc!
Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko v parlamente
proti likvidácii zdravotníctva rázne vystúpili! Zdravotníctvo,
ako služba štátu vlastným občanom, musí byť bezplatné
a dostupné, a to vo všetkých regiónoch Slovenska!
Na východe tak isto, ako v Bratislave!

Mnohí ľudia si pod tlakom nezmyselných
vládnych opatrení myslia, že ak by dnes namiesto
Hegera s Matovičom vládol Fico s Pellegrinim,
tak situácia by bola úplne iná a ľudia by tak
netrpeli. Aká je však pravda?
Hoci Fico sa vždy tváril ako politik národný,
reálne kroky jeho vlády dôsledne plnili príkazy
Európskej únie, NATO aj protinárodných
sorošovských mimovládok! A Pellegrini sa svojim
liberálnym zmýšľaním už ani netají. Rovnako
to platí aj v aktuálnej globalistickej otázke
s názvom Covid-19. Peter Pellegrini sa vyjadril
úplne jasne: Keby som bol premiérom
ja, zaočkovaných by bolo viac ako 50% obyvateľov.
Netreba si preto robiť veľké ilúzie.
Východiskom zo súčasného marazmu nie sú tí,
ktorí už raz národ do bahna zatiahli a vďaka
ktorým sa tu k moci dostali psychopati a amatéri.
Východiskom je jedine politika založená
na hodnotách. Národných a kresťanských!

Peter Pellegrini si vďaka svojim liberálnym
názorom získal priazeň u prezidentky Čaputovej.

Ministerka spravodlivosti KOLÍKOVÁ žiada
za protivládne názory DLHOROČNÉ VÄZENIE!
Už pri pokuse o reformu súdnej mapy sa ministerka Kolíková ukázala ako
diktátor s Napoleonským komplexom, ktorý chce za každú cenu presadiť svoje
zvrátené túžby a predstavy. Že pri tom zničí pracovné miesta a s nimi aj životné
príbehy mnohých ľudí, dlhoročne pracujúcich v súdnictve, je jej úplne
ukradnuté. V skutočnosti ide len o zle zamaskovaný pokus o ovládnutie justície
a odstavenie nepohodlných sudcov.

Novela trestného zákona ako pokus o myšlienkovú totalitu
Ministerka Kolíková chce zaviesť nový trestný čin - šírenia nepravdivej
informácie. Ten umožní zavrieť občana až na 10 rokov do väzenia prakticky za
čokoľvek. Stačí, ak bude verejne hlásať názory, ktoré sú pre vládu nepohodlné.
Vo väzení tak budú hniť nielen opoziční politici, ale aj špičkoví vedci, či odvážni
novinári, ktorí majú iný názor napr. na očkovanie proti Covidu alebo politiku
EÚ, či NATO. Na určenie toho, čo je pravdivá informácia si vláda bude najímať
zaplatených, čiže predajných znalcov. A liberálne médiá už kvičia od rozkoše!
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Vláda cez projekt
Každým dňom a týždňom presakujú
na verejnosť šokujúce informácie o pozadí projektu
Covid-19. Či už ide o prekvapivé rozhodnutia zradných
politikov, tvrdé zásahy vlád proti vlastným občanom,
alebo o zverejnenie nepohodlného vedeckého názoru,
či výsledkov nejakej štúdie. Avšak to, čo sa na
verejnosť vyplavilo na Slovensku v súvislosti
s utajovaným vojensko-vedeckým projektom MOVIR,
prekonalo aj najtemnejšie očakávania.
Poslanec ĽS Naše Slovensko Peter Krupa odhalil
miliónový projekt MOVIR financovaný Európskou
úniou a vyvíjaný Technickou univerzitou v Košiciach
v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej
republiky. O čo v projekte MOVIR vlastne ide?
Na oficiálnej stránke projektu sa uvádza:
„Cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie
mobilného monitorovacieho systému určeného
na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva
pred šírením vírusových ochorení alebo opačne
na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou
identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu,

Za Boha, za národ!

vyvíja technológiu pre
vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov
a entít.“
Celý monitorovací systém má byť mobilný,
nezávislý od elektrickej energie a vytvorený tak,
že dokonale splynie s okolitým prostredím.
Čiže moderný, no takmer neviditeľný koncentračný
tábor pre všetkých, ktorí odmietajú korona-totalitu!
Niet divu, že minister obrany Jaroslav Naď
nevedel odhalenie projektu MOVIR rozdýchať
a na Mariana Kotlebu, ktorý tieto informácie zverejnil,
podal trestné oznámenie. Ako sa hovorí - trafená hus
zagágala! Ale gáganie amerických husí nás nemôže
ani odradiť, ani zastrašiť, ani zastaviť!

Peter Krupa
poslanec NR SR
Ako prvý odhalil plán projektu
Movir, o ktorom vláda
aj štandardná opozícia
úplne mlčia.
peter.krupa@nrsr.sk
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Vláda schválila zdravotnícke úkony v školách
Za očkovanie dieťaťa bez súhlasu rodičov škole nič nehrozí!
Vláda
čoraz
agresívnejšie
vnucuje očkovanie proti Covid-19
dospelým občanom. Každým dňom
komplikuje život tým neočkovaným.
A najnovšie sa pripravuje na to,
aby do očkovania proti Covid-19
zatiahla aj naše deti. A to priamo
v školách, kde sa tieto deti nemôžu
nijako brániť a kde ich nemôžu strážiť
ani ich vlastní rodičia. Vládni poslanci
totiž v parlamente schválili balík
zákonov, ktoré umožnia podávať
vakcínu proti Covid-19 deťom priamo

Dôchodcovia najviac doplatia na neľudskú vládnu politiku!

Za pochybné vakcíny, ktorými sa na Slovensku
masovo očkuje, nenesie nikto zodpovednosť.
Ani výrobca, ani vláda, ani Mikasov Úrad verejného
zdravotníctva. To sa musí zmeniť!
Len podľa oficiálnej štatistiky bolo ku dňu
8.12.2021 na Slovensku zaznamenaných viac ako 9000
nežiadúcich účinkov vakcín proti Covid-19, z toho viac
ako 1000 závažných. Pretrvávajúce zvýšenie krvného
tlaku, extrémne vysoké horúčky, kolaps, strata vedomia,
tvorba krvných zrazenín, silné alergické reakcie,
ochrnutie tvárového nervu, zápal žíl a dolných končatín,
poruchy zrážanlivosti krvi, poruchy srdca, zápal
srdcového svalu, kožné zápaly, epileptický záchvat,
halucinácie, pľúcna embólia, ale aj náhla mozgová
príhoda, či srdcový infarkt. To je len malý výpočet toho,
čo zažívajú obete očkovania. Podľa oficiálnych štatistík
7 z nich na vakcíny doplatilo dokonca vlastným životom!
Skutočný počet obetí očkovania je podľa všetkého
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v školách. Zákon síce formálne
vyžaduje súhlas rodiča, no keď sa tak
stane bez neho, škole žiadny postih
hroziť nebude!
Skutočným účelom tohto
zákona je pod rúškom poskytovania
zdravotnej starostlivosti zavedenie
očkovacej mašinérie ako prirodzenej
súčasti života žiakov na školách.
Tento
neľudský
zákon,
ktorý umožní siahať na naše deti,
v parlamente jednotne odhlasovali
poslanci za SaS, OĽaNO a Sme rodina.

omnoho vyšší. Stačí sa pozrieť na niektoré zahraničné,
objektívnejšie
štatistiky,
z
ktorých
vyplýva,
že len za necelý rok zomrelo na vakcíny proti Covid-19
dvojnásobne viac ľudí, ako na všetky ostatné vakcíny
za posledných 30 rokov dohromady. A to sa stále
rozprávame len o krátkodobých účinkoch vakcín.
Ich dlhodobé účinky dnes totiž nepozná vôbec nikto.
V momente, keď s očkovaním vyslovíte súhlas,
vakcínu si necháte do seba pichnúť, a prejavia sa vám
tieto nežiadúce účinky, zrazu nebude nikoho,
kto by sa o vás zaujímal! Navyše väčšina ľudí je do tohto
očkovania donútená! A práve preto sme v parlamente
navrhli zákon, zabezpečujúci rýchle a efektívne
odškodňovanie obetí vakcín proti Covid-19.
Pellegriniho poslanci náš návrh nepodporili!
Ako sa k nášmu zákonu postavili poslanci
zo štandardnej opozície? Ani jeden poslanec Pellegriniho
Hlasu tento zákon nepodporil, čím opäť raz potvrdili,
že Hlas sa v podstate v ničom nelíši od strán vládnej
koalície.

Mgr. Rastislav Schlosár
poslanec NR SR
Je dlhoročným spolupracovníkom
Mariana Kotlebu.
Celý život bojuje za slobodu
v očkovaní!
rastislav.schlosar@nrsr.sk

Odvahou proti systému!

Za Boha, za národ!

Pomôžte nám pomáhať! Darujte 2% z dane.
www.kotlebovci.sk/2percenta

Už 6 rokov organizujeme letné tábory pre deti!

Aj v roku 2021 sme svätému Mikulášovi pomohli rozniesť
balíčky po celom Slovensku. Nezastavil nás ani lockdown.

Aj tento rok sme rozdali chudobným slušným
rodinám tony zemiakov od domácich farmárov.

Ceníme si a podporujeme prácu
dobrovoľných hasičských zborov.

Aj vďaka vám sme rozdali rodinám a deťom po celom
Slovensku zážitky a pomoc za viac ako 250 000 eur.

ĎAKUJEME!
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