
ročník XI číslo 6 srpen 2022606 931 795

Letní akce

KOMPLETNÍ

DIOPTRICKÉ

BRÝLE 1890
pouze

Akce je platná na vybrané obruby a čočky od 1. 7. do 31. 8. 2022. Foto ilustrační.

  DrOptikMoraviaSro   dr.optik_moravia  www.doctoroptic.cz

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!

Wanklovo nám. 1437/4, BLANSKO, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo nám. 158, LETOVICE, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Dr-optic-95x62-Blansko_Letovice-leto-1890-06-22.indd   1 08.06.2022   9:40

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

Platí do 31. 8. 2022.

Pokračování ze str. 1
ni dělají nárok, i když to není vůbec 
moudré a zvyšuje to světové napětí a má 
šílené důsledky nejen v energetice. 
 Co můžeme dělat v energetice a co  
v zahraniční politice? V politice hodně. 
V energetice z krátkodobého hlediska 
málo. Můžeme začít úsporněji vytápět, 
regulovat lépe topné soustavy. Mohou 
se zateplovat další stavby a sníží se tím 
jejich energetická náročnost. Část do-
mácností přejde k alternativním zdro-
jům (dřevo, štěpka a FV s tepelným 
čerpadlem …) a k tomu snad už koneč-
ně stát vyjedná lepší podmínky pro od-
kup elektřiny z malých FV elektráren. 

ENERGETICKO-POLITICKÁ KRIZE
Také nám pomůže LPG (zkapalněný 
plyn), který snad už budeme mít v Ho-
landsku rezervovaný. Ze střednědobé-
ho hlediska to závisí na evropské a stát-
ní podpoře a podmínkách pro budování 
městských a individuálních investic do 
energetických zdrojů a změny v distri-
buci plynu do Evropy. Z dlouhodobého 
pak stavbou dalších jaderných bloků, 
vývojem akumulace energie, která je 
obrovským technologickým limitem, 
nebo produkcí vodíku a bioplynu. 
 Souběh vnějších negativních vlivů  
a zanedbaná energetická politika nám 
nevyhnutelně sníží životní úroveň. 
Musí přijít nová energetická strategie  

a jiný postoj každého z nás. Žijeme  
v globalizovaném světě a jsme závislí 
úplně na všem. Stali jsme se závislí na 
energiích, na čipech, na dotacích, na ze-
mědělských produktech, na surovinách 
atd. Z toho se nedá odejít úplně, ale  
musíme to řešit. Tak jako v úsporách  
a investicích je nutné i v energetickém 
hospodářství rozložit rizika a zdroje. 
Další jaderný blok Temelína se stavět 
nezačal a změna distribuce plynu do 
ČR se neřešila. Pokud lidé v Německu 
a Rakousku odmítli jádro, má za to nést 
následky ČR? Evropa musí omezit  
globální závislosti a začít budovat svo- 
ji soběstačnost. Použil bych metaforu 

„neviditelné ruky trhu“, kterou kdysi 
dávno přispěl Adam Smith k definici 
politické ekonomie. Volný trh už dávno 
není předpokladem bohatství všech čle-
nů kapitalistické společnosti.
 Na závěr mám optimismus. Jsou zde 
úspěchy Evropské unie, myšlenka spolu-
práce a silné Evropy a mnoho pozitivní 
energie mezi námi. Věřím v lidi a je- 
jich schopnosti překonat problémy. Přeji 
nám, abychom znali pravdu a dokázali 
se tak připravit na propagandu nebo lež. 
Pokud k nám přijdou horší časy, přijdou 
po nich zase zákonitě časy lepší.
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