
Rusko sice plní smluvní dodávky, ale vzhledem k prázdným zásobníkům žádá Evropa navýšení
dodávek  plynu.  To  jest  na  straně  jedné,  nicméně  na  straně  druhé  sama  Evropa  zdržuje  spuštění
plynovodu Nordstream 2, který by dodávky plynu do Evropy (resp. Německa) zdvojnásobil. Na straně
jedné tak Evropa prosazuje konec uhelných elektráren, na straně druhé nikdo z pochopitelných důvodů
nebude budovat elektrárny plynové, když není čím v nich zatopit. Končíme s výrobou elektřiny z jádra,
na severu prý nefouká (větrné elektrárny jedou na 50%) a budoucí nedostatek elektřiny kompenzujeme
výrobou elektroaut a plánovanou kompletní elektromobilitou.

Nutno podotknout, že Evropa a její politická scéna se tak chová jako ,,prvnička před početím".
Za  zvyšování  cen  plynu,  a  nejen  jeho,  bychom měli  vidět  spíš  tanečky  evropských  politiků,  než
ruského  mužika  u  kohoutu  plynovodu.  Jejich  chování  velmi  připomíná  rozhodnutí  městské  rady
v Kocourkově.

Žijeme v kapitalismu, kde po vynálezu peněz se už neděkuje a za veškeré zboží, tedy i dodávky
plynu, se platí. Neviditelná ruka trhu (termín Václava Klause) nám zřetelně řekne za kolik. No a dnes
je jasné, že si řádně připlatíme. Možná by bylo záhodno zase vyhostit nějakého ruského velvyslance, či
žádat další miliardu za Vrbětice, kterou si de facto všichni zaplatíme z vlastních kapes. 

Modlitby za mírnou zimu, nemáme zásoby zemního plynu

Letos v zimě bude svět bojovat o něco, co je sice neviditelné, ale přesto zásadní, a není toho
v současnosti dostatek. Kvůli snahám opustit uhlí a zvýšit využití „zelenějších” zdrojů energie jsou teď
státy  více  než  kdy  jindy  závislé  na  zemním  plynu,  který  vytápí  domácnosti  i  dodává  elektřinu
průmyslu.

Ve světě se prý schyluje k energetické válce, kterou - jak jinak, odnese a zaplatí prostý občan. 
Tak Vám politici moc děkujeme. 

Jó a ta motlitba ?! 

Gazprome, jenž jsi na ruských nalezištích, 
pošli alespoň o pár kubíků víc, 
jak do ČR , tak i do Evropy, 
ať tu nezmrzneme 
a máš i napřesrok nějaké odběratele.
Amen
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