15. júna sa v jednej z mnohých cigánskych
osád odohral incident, ktorý mohol slušným
občanom Slovenskej republiky konečne otvoriť
oči. Pri policajnej kontrole v cigánskej osade
cigánsky extrémista sekerou zaútočil na štátneho
policajta, ktorý po útoku skončil s tržnou ranou
v nemocnici. Napadnutý policajt spolu s kolegom
pri incidente mohli využiť oprávnenia podľa
Zákona o policajnom zbore a proti ozbrojenému
cigánskemu útočníkovi mohli a podľa Zákona
o policajnom zbore aj mali zasiahnuť, pričom
v zmysle Trestného zákona mohli pri takomto
služobnom zákroku použiť zbraň. No neurobili tak.
Opačný prípad sa odohral ani nie o dva
týždne neskôr. 24. júna policajti na diaľnici
bez váhania strieľali do auta so študentmi, ktorí sa
previnili len tým, že neuposlúchli policajnú (možno
nejasnú) výzvu na zastavenie vozidla.
Keď si to zhrnieme tak z činnosti polície
v čase od 15. do 24. júna slušnému človeku musí
po chrbte behať mráz. Pri pokuse o zabitie
policajta napadnutí policajti nemajú odvahu proti
útočníkovi – Cigánovi – použiť zbraň. Proti
páchateľovi zločinu, pri ktorom je trestná sadzba
minimálne 7 rokov, sú použité len miernejšie
donucovacie prostriedky.
Na druhej strane policajti bez váhania
strieľajú po vodičovi auta, Slovákovi, ktorému by
za neuposlúchnutie výzvy polície teoreticky hrozila
len pokuta za spáchanie priestupku.

Na takomto dvojitom policajnom metri
je najsmutnejšie to, že sa na Slovensku uplatňuje
dlhodobo. Odvtedy, ako počas zadržania na OO PZ
v Jelšave na srdcovú príhodu umrel Cigán Sendrei,
policajti načisto stratili odvahu zasahovať proti
cigánskym extrémistom.
Túto
smutnú
pravdu
potvrdzuje
aj uznesenie
košickej
policajnej
inšpekcie
v prípade nezákonného policajného zákroku proti
zhromaždeniu v Krásnohorskom Podhradí,
kedy polícia nezasiahla proti 50-tim ozbrojeným
cigánskym extrémistom, no zasiahla proti
pokojnému zhromaždeniu bielych občanov –
Slovákov a Maďarov. Inšpekcia policajný zákrok
proti bielym občanom odôvodnila tým,
že v prípade zákroku proti ozbrojeným Cigánom
by policajný zákrok nemusel byť úspešne
dokončený! A podobných príkladov zlyhania
policajného zboru ako celku by sme
len za posledných pár mesiacov našli viacero.
Zákon dnes neplatí pre všetkých rovnako.
Ani polícia nezasahuje rovnako. Inak zasahuje
proti bielym a inak proti Cigánom. Inak proti
privatizérskym zbohatlíkom a inak proti
pracujúcim. Všetci to viete a nadávate na to. My
však nechceme len frflať. My to chceme zmeniť!
V prospech slušných ľudí, v prospech slušných
policajtov.
Mgr. Marian Kotleba
kotleba@naseslovensko.net

POVINNÉ OČKOVANIE JE V ROZPORE S ÚSTAVOU!
Ešte donedávna bolo povinné očkovanie
na Slovensku dogmou, o ktorej sa nediskutovalo.
Dnes na túto tému existujú rôzne názory.
Na jednej strane stojí väčšina lekárov,
zdravotníkov a vedcov, ktorí boli už od detstva
vychovávaní v tom, že očkovanie je neškodné
a prospešné, a preto len veľmi neradi pripúšťajú,
že by sa mohli mýliť. Okrem toho priamo
či nepriamo podliehajú bohatej a vplyvnej
farmaceutickej loby, pre ktorú sú vakcíny
obrovským biznisom. Na tejto strane sú aj
skorumpovaní vládni politici – bábky slúžiace
záujmom vplyvných svetovládnych skupín.
Na druhej strane sú odporcovia povinného
očkovania, ktorých je čoraz viac a medzi ktorými
nechýbajú ani lekári a iní odborníci. Tí, na rozdiel
od prvej skupiny, hľadajú pravdu a slepo
neprijímajú všetko, čo im naservíruje systém.
Nežiadajú priamo zákaz či zrušenie očkovania,
ale chcú, aby mal každý právo zvážiť riziká
a slobodne sa rozhodnúť či dá zaočkovať seba
a svoje deti. Za to sú zámerne hanobení,
zastrašovaní a niekedy aj prenasledovaní.
Nezávislí odborníci z radov odporcov
povinného očkovania sú presvedčení o tom,
že vakcíny sú zodpovedné za mnohé úmrtia,
choroby a vážne poškodenia zdravia, a to
predovšetkým detí, ktoré sú očkované najviac
(u nás 3x už len počas 1. roku života). Cukrovka,
autizmus a iné neurologické ochorenia, porucha
imunity, či rôzne alergie – to všetko podľa nich
vyvoláva či zhoršuje očkovanie. Taktiež vedecky
preukazujú, že vakcíny nie sú zďaleka také účinné
ako sa oficiálne prezentuje, že ústup infekčných
chorôb začal ešte pred zavedením celoplošného
očkovania, a že práve očkovanie bolo mnohokrát
zodpovedné za epidémie chorôb, proti ktorým
malo chrániť. Poukazujú aj na skresľovanie
štatistík a korupciu úradov pri schvaľovaní vakcín
a iných „bezpečných liečiv“.
To, že tieto názory, nie sú rozhodne
neopodstatnené,
dokazujú
aj
viaceré
medializované prípady úmrtí a poškodenia
zdravia detí i dospelých u nás. Napokon, zoberme

si len jeden prípad. Ešte do roku 2012 nám vláda
aj zdravotníci svorne tvrdili, že opodstatnené
a neškodné je aj očkovanie proti tuberkulóze.
Novorodenci dostávali vakcínu ešte v pôrodnici.
Dnes je toto očkovanie oficiálne zrušené „pre
nízky výskyt tejto choroby na Slovensku“.
Otázkou potom je, prečo sa ešte stále očkuje
proti chorobám, ktoré sa u nás na rozdiel od TBC
už desaťročia vôbec nevyskytujú? Deti sa stále
povinne očkujú proti detskej obrne, ktorá vymizla
v roku 1960, aj proti záškrtu, ktorý vymizol v roku
1980. Niektorí lekári priznávajú, že skutočným
dôvodom zrušenia očkovania proti TBC boli príliš
silné nežiaduce účinky. Ako je to s ostatnými
vakcínami?
Očkovanie nie je povinné v 17-tich
európskych štátoch, napr. v Rakúsku, Nemecku,
Nórsku či Veľkej Británii, a tiež v Kanade
alebo v Japonsku. V týchto krajinách každý môže
zvážiť riziká očkovania a slobodne sa rozhodnúť.
Na Slovensku vláda pokutuje rodičov, ktorí
odmietli dať svoje deti zaočkovať. Sankcie
dokonca hrozia aj lekárom, ktorí prípady
odmietnutia očkovania nenahlásia úradom!
Názor viacerých právnikov, že takýto stav
je v rozpore s Ústavou, že potláča základné ľudské
práva a preto nepatrí do demokratickej
spoločnosti, bol v júni potvrdený. Krajský súd
v Nitre konštatoval, že povinné očkovanie
porušuje ústavné právo na život, právo
na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia
a právo na ochranu zdravia. Preto požiadal
Ústavný súd, aby zrušil povinné očkovanie
ako protiústavné.
Pre Ľudovú stranu Naše Slovensko
je život a zdravie slušných ľudí prioritou. Sme si
vedomí toho, aké má očkovanie riziká, aj toho,
čo povinným očkovaním sledujú svetovládne
skupiny. Preto Ľudová strana Naše Slovensko
od svojho vzniku presadzuje uzákonenie
slobodnej voľby očkovania.
Mgr. Rastislav Schlosár
krajBA@naseslovensko.net

SLOVENSKO A ENERGETICKÁ NEZÁVISLOSŤ
Napriek všeobecnej panike, ktorá výrazne
napomáha zvyšovať ceny ropy a tým pádom
aj zisky z nej, situácia nie je taká zlá ako sa zdá.
Keď sa pozrieme na produkciu energií
na Slovensku, dospejeme k záveru, že ropu
nepotrebujeme [1]. V domácej energetickej
produkcii dominuje jadrová energia s takmer 70%
podielom, nasleduje vodná energia s viac
ako 20% a zvyšok pripadá na tepelné elektrárne.
Časť energie sa dovezie, a tá je z jednej
pätiny vyrobená z ropy [2], ale nie je to tak veľký
podiel, aby sa nedal pokryť napr. výstavbou novej
jadrovej elektrárne. Zásoby uránu v súčasnosti
postačia ešte na 80 rokov [3], avšak iba
za predpokladu, že podiel jadrovej energetiky
by ostal konštantný. Aké máme teda ďalšie
možnosti, ak chceme byť energeticky sebestační
aj v ďalšom storočí?
Budeme vychádzať z predpokladov,
že spotreba zo súčasných približne 29 TWh
do roku 2030 vzrastie na predpokladaný odhad
39TWh [4]. Ak vám toto číslo nič nehovorí,
predstavte si, že takáto energia by rozsvietila
klasickú 40W žiarovku na viac než 100 miliónov
rokov.
Technický potenciál obnoviteľných zdrojov
pri súčasných technológiách je 56TWh, z toho
až 9,5TWh tvorí slnečná energia, 6,6TWh vodná
energia,
6,3TWh
geotermálna
energia
a zanedbateľných 0,6TWh veterná energia.
Zvyšok prislúcha spaľovaniu biomasy, ale aj keď je
táto energia obnoviteľná, nedá sa už nazvať
čistou. Tento potenciál v súčasnosti pri vodnej
energií využívame zo 70%, u zvyšných zdrojov
je to zanedbateľné minimum [5]. Otázka však
znie, či chceme aby zlé počasie, bezvetrie alebo
dlhotrvajúce sucho znížilo našu produkciu
a vyvolávalo neustále energetické problémy?
Východiskom sa ukazuje byť nukleárne
palivo. V dnešnej dobe je dostupné palivo, ktoré
oproti tomu súčasnému produkuje v priemere
1000-krát
menej
odpadu,
nepodlieha
nekontrolovanej reťazovej reakcií a nie je z neho

možné jednoducho vyrobiť jadrové zbrane.
A ako bonus sú svetové zásoby minimálne na tisíc
rokov! Že ste o ňom ešte nepočuli? Aj o tom sú
médiá! Palivo budúcnosti sa nazýva thórium,
má protónové číslo 90 a každá krajina,
ktorá to s energetikou myslí vážne, doň už dávno
investuje [6]. V Nemecku prvá komerčná
elektráreň na toto palivo vstúpila do prevádzky
v roku 1985, ale kvôli konštrukčným nedostatkom
nebola komerčne úspešná [7].
V Nórsku bola pokusne na 4 roky
do prevádzky uvedená elektráreň na thórium
v roku 2012. Overené technológie sú teda
za dverami. Veľmi sľubnou technológiou sa javí
byť typ reaktorov MSR (Molten salt reactor),
ktorý umožní skrátiť polčas rozpadu jadrového
odpadu na 300 rokov (namiesto súčasných 1000
rokov),
je
bezpečnejší
a
jednoduchší,
a aj efektívnejší [8]. Vďaka veľkým zásobám
thória je možné očakávať nízke ceny paliva.
Jadrovú energetiku teda zrejme v blízkej
dobe čaká nová renesancia a Slovensko by určite
nemalo stáť bokom. Spolu s vývojom pasívnych
domov a ďalšími ekologickými pokrokmi
v stavebníctve by sme túto transformáciu nemali
zmeškať. Dokonca by sme sa mohli tešiť
na lacnejšiu energiu a možnosť nakúpiť palivo
pre celý štát na stovky rokov dopredu.
Energetická sebestačnosť za rozumnú cenu stojí
predsa za to, že štát namiesto do zlodejov
a parazitov začne investovať do moderných
a ekologických technológií!
Ing. Maroš Mészáros
program@naseslovensko.net
[1]http://www.seas.sk/sk/spolocnost/o-nas/slovenskeelektrarne/zakladne-udaje/vyroba-elektriny
[2]http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/kampane/Energia/Energia-vcislach/
[3]http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/UraniumResources/Supply-of-Uranium/
[4] http://www.jess.sk/sk/home/preco-novy-jadrovy-zdroj
[5] http://www.economy.gov.sk/index/open_file.php?ext_dok=112302
[6]http://www.world-nuclear.org/info/Current-and-FutureGeneration/Thorium/
[7]http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?curre
nt=92
[8] http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W90.pdf

SLOVÁCI, BUDÍČEK!
Vláda podporila pedofilov a dílerov drog!
Parlament schválil novelu Trestného zákona, ktorá s účinnosťou od augusta 2013 vo zvýšenej miere
chráni osoby s „inou sexuálnou orientáciou“, teda homosexuálov, ale aj ďalších sexuálnych deviantov –
napr. pedofilov a zoofilov rovnako, ako príslušníkov národnostných menšín! Takáto zákonná úprava
znamená, že slušný občan napr. maďarskej národnosti je postavený na úroveň pedofila alebo zoofila.
V praxi táto novela prinesie to, že ak otec strelí facku pedofilovi, ktorý bude pred školou obchytkávať
jeho dieťa, tak bude možné otca trestne stíhať za útok kvôli sexuálnej orientácii. Navyše takémuto
uvedomelému otcovi bude hroziť vyšší trest ako páchateľovi, ktorý okradol starenku o 2 500 eur,
úradníkovi dal úplatok 100 tis. eur, súložil s dievčinou mladšou ako 15 rokov, či z nedbanlivosti usmrtil
človeka! Pre súčasnú červenú vládu sú tak zjavne najrôznejší úchyláci dôležitejší ako životy, zdravie
a majetok slušných ľudí!
Rovnako sa z Ficovej vlády môžu tešiť aj drogoví díleri. Po novom už nepôjdu automaticky do väzenia,
ale môžu skončiť len s podmienkou. Kritériom bude cena drogy, ktorú u nich policajti nájdu. Poslanci
ako hranicu závažnosti konania stanovili hodnotu drogy vyššej ako 2660 eur. To znamená,
že pre potrestanie dílerov bude potrebné do trestného konania zapájať ďalších súdnych znalcov,
ktorí budú odhadovať cenu drogy. Takže ďalšie zbytočné výdavky len kvôli tomu, aby sa náhodou
neublížilo feťákom a narkomanom!
Predražená zákazka pre firmu blízku SMERu
Firma Váhostav, ktorú vlastní podnikateľ blízky vládnemu SMERu Juraj Široký, dostala zákazku
na zasypanie jám po ťažbe štrku v hodnote 6 miliónov eur. Váhostav zákazku získal aj napriek tomu,
že konkurenčná firma podala trojnásobne lacnejšiu ponuku! Ukazuje sa, že čo sa týka rozdávania
z verejných financií, tak na Slovensku žiadna kríza asi nie je.
Brusel chce zotročiť slovenských poľnohospodárov
Európska únia sa chystá dodatočne zdaniť všetky poľnohospodárske podniky, ktoré majú príjem
nad 5 000 eur! Táto zlodejina by sa dotkla približne 3 750 fariem na Slovensku a zobrala by im celkom 17
miliónov eur, ktoré by poputovali priamo do rozpočtu byrokratickej EÚ! Hoci poľnohospodárom chce
Únia zobrať aj posledné, na programy pre cigánskych parazitov sa 180 miliónov eur nájde. Každý rok!
Zadlžovanie Slovenska pokračuje brutálnym tempom
Verejný dlh SR ku koncu minulého roka dosiahol rekordnú úroveň 37,24 miliárd eur! Len jeho splácanie
nás bude tento rok stáť takmer 1,5 miliardy eur, čo je viac ako ročný rozpočet ministerstiev kultúry,
hospodárstva a spravodlivosti dohromady. Napriek tomu si vláda pred vyše mesiacom zobrala
bez najmenších okolkov ďalšiu pôžičku v hodnote 1 miliardy eur! Namiesto toho, aby vláda konečne
prestala dotovať cigánskych extrémistov a medzinárodné zločinecké spolky typu NATO a aby prestala
rozhadzovať peniaze na predražených či zbytočných verejných zákazkách, vláda si radšej požičia a ešte
viac tak zhorší už aj tak zúfalý stav verejných financií.

Ľudia dokedy týchto zradcov a zapredancov budete ešte voliť?

