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Vychází v nákladu
18 400 ks
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Listy regionů jsou distribuovány již jedenáctým rokem každý měsíc v nákladu 18 400 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

VYCHÁZÍ 
V NÁKLADU
18 400 ks

ENERGETICKO-POLITICKÁ KRIZE

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873
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l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–SO  8–17, NE 10–17

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

HLEDÁME poctivého distributora na roznos Listů regionů jednou 
měsíčně do poštovních schránek v části Boskovic. 

Více informací na tel.: 606 931 795 
nebo e-mail: listyregionu@seznam.cz

Podnikáte? Chcete víc klientů?
Můžeme se na to podívat.

info@lotusworld.cz / www.lotuswordl.cz

	 Vážení	čtenáři,	modifikoval	jsem	svůj	
poslední	 článek	 zveřejněný	 v	 jednom	
měsíčníku,	který	 jsem	zkrátil	 i	 doplnil	
pro	Listy	regionů.	Zklamání	z	dnešního	
světa	 si	 dávám	 denně	 po	 malých	 dáv-
kách,	aby	mě	to	tak	moc	nebolelo.	Jaká	
je	 naše	 blízká	 energetická	 budoucnost		
a	 naše	 bezpečnost?	 Mám	 pochybnosti		
o	strategickém	plánu	EU	(už	v	dávné	mi-
nulosti	uskutečňovaném)	a	k	tomu	vadu	
v	přílišné	loajalitě	České	republiky.	Di-
plomacie	a	vyjednávání	mezi	státy	v	naší	
Evropské	unii	má	pochopitelně	svá	pra-
vidla,	ale	partnerství	má	také	své	meze.	
	 Evropa	se	zase	mění,	ale	ne	víc,	než	
bychom	neznali	z	nedávné	historie.	Svě-
tové	války	začaly	v	Evropě.	Vzpomeňte	
na	změny	mezi	nacionalismem,	sociali-
smem,	 kapitalismem,	 na	 roky	 převratů	
1948,	1968,	na	ropnou	krizi	1973,	nebo	
na	listopad	1989…	V	současnosti	se	roz-
hoduje	 o	 budoucnosti	 Evropské	 unie		
a	 opět	 jde	 o	 ideologický	 až	 civilizační	
boj	mezi	Západem	a	Východem.	Hlav-
ním	hráčem	není	jen	Ukrajina	a	Rusko,	
ale	Čína,	USA	a	také	EU.	Je	to	boj	vel-
mocí.	Všechny	tyto	vlivy	včetně	covidu	
zasáhly	 evropské	 ekonomiky	 a	 zvedly	
inflaci	a	ceny	energií.	Levná	energie	ne-

bude,	ale	její	cenu	stát	ovlivňovat	může.	
Uprchlická	 krize	 bude,	 ale	 její	 vliv	 na	
občana	stát	ovlivňovat	může.
	 Pomáhat	lidem.	To	je	základní	lidský	
přístup,	ale	nesmíme	u	toho	být	za	blb-
ce.	Pro	příliv	uprchlíků	musí	vláda	za-
jistit	 pravidla,	 která	 budou	 všichni	 re-
spektovat.	Příkladem	jsou	situace,	kdy	
z	důvodu	politické	odpovědnosti	a	báz-
livosti	nebyl	vydán	pokyn	k	vyklizení	
prostoru	policií	apod.	Takových	příkla-
dů	se	najde	mnoho.	My	jsme	hostitelé		
a	to	si	žádá	slušné	chování	hostů.	Vedle	
toho	je	zde	drahá	energie	a	vážná	obava	
z	nedostatku	zemního	plynu.	Stát	musí	
zasáhnout	do	volného	obchodu	energe-
tických	společností,	které	maximalizují	
svůj	zisk	i	v	době	krize.	V	řešení	regu-
lované	složky	energie	a	v	úpravě	řízení	
EU	 k	 systému	 emisních	 povolenek.	

Vláda	může	působit	tak,	aby	se	např.	na	
energetické	burze	obchodovaly	jen	pře-
bytky	 energií	 (zůstatek	 po	 uspokojení	
domácí	 poptávky).	 Vyjednávání	 o	 do-
dávkách	 zemního	 plynu	 zapomíná	 na	
to,	že	jsme	úplně	(snad	dočasně)	závislí	
na	Rusku.	V	této	situaci	by	se	mělo	zpo-
malit	rušení	uhelných	elektráren,	proto-
že	jejich	náhradu	jen	větrem	a	sluncem	
nezvládneme.
	 V	minulosti	jsem	psal	články	o	systé-
mech	 vytápění	 a	 možnosti	 úspor	 top-
ných	soustav	pomocí	regulací	a	zapojení	
obnovitelných	zdrojů,	protože	je	to	moje	
profese.	Nebo	článek	o	Ukrajině	a	geo-

politické	 situaci,	 protože	 se	 zajímám		
o	politiku	a	promiňte,	že	přidávám	ko-
mentář	i	k	energetice	provázané	naskrz	
politikou.	 Česká	 republika	 je	 bezvý-
hradně	 závislá	 na	 ruském	 plynu	 a	 na		
Německu.	Rusko	útočí	na	Ukrajinu,	kte-
ré	 pomáháme.	 To	 je	 problém,	 protože	
EU	 v	 čele	 s	 Německem	 a	 Francií	 za-	
spalo	v	závislosti	na	ruském	plynu	a	ob-
čas	 to	 vypadalo	 i	 na	 velké	 přátelství		
s	Moskvou.	Jak	jsem	psal	minule,	Ukra-
jina	je	„speciální	stát“	mezi	dvěma	odliš-
nými	společenskými	systémy.	Mezi	Vý-
chodem	a	Západem.	Obě	civilizace	si	na	

Pokračování na str. 7

Ilustrační foto


