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Tak jsme se dozvěděli, že energeticky náročné obory mají padnout. Čím dříve, tím lépe.
Ekonomičtí poradci vlády jsou zajedno.

Poměrně jasně a tvrdě však mluví o pomoci podnikům vládní poradci. Nelze stále zasypávat
ztráty, a to i za cenu toho, že nejpostiženější obory padnou, říká ekonomka Helena Horská.

https://echo24.cz/a/SunrT/firmy-vladimir-dlouhy-energie-plyn-zdrazovani

Holt vláda Fialového hnusu jinak neumí. Zbavte se závislosti na ruském plynu za každou cenu.
Kupovat jej z Německa za násobky ceny, nevyjednat přímé kontrakty a spoléhat, že nám ruský
plyn pak někdo (velmi draze) dá ze západu, to je strategie této vlády.

ČNB souzní s utlumováním inflační spirály a omezením nárůstu mezd. No bodejď ne, když si
zaměstnanci v ČNB zvyšují mzdu o inflaci plus 2 procenta. To se to pak plebsu radí zchudněte, uskromněte se, netopte, zavřete továrny. My, placení z vašich daní si mzdy
zvýšíme, aby na nás to, co jsme způsobili, nedopadlo. To samé v EU. Přísnost musí být ma
plebs.

A až si bude každý volič koalice fackovat u zrcadla, měl by se také podívat na fakt, že ČNB
nejspíše bude dále zvedat úrokové sazby. Takže všem, co končí fixace, se protočí panenky.

Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová chválí vládu Petra Fialy (ODS), která
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podle ní rozumně odolává velkému tlaku na razantní zvyšování mezd. „Pokud by došlo k
indexaci mezd o inflaci, tak by bylo zřejmé, že je rozjetá ta mzdově inflační spirála a té bychom
se nezbavili ještě velmi dlouhou dobu,“ uvedla Zamrazilová s tím, že v příštím týdnu se
rozhodne o dalším možném navýšení základní úrokové sazby.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fiala-odolava-tlaku-na-zvysovani-mezd-Viceguv
ernerka-CNB-tleska-709679

Když jsme u toho plynu. Maďaři se o sebe umí postarat. Nejenom vyjednáním kontraktu s Rusy,
stavbou JE, přesunem např. zbrojní výroby do Maďarska (i naše zbrojovka tam poskytla
licenci), nákupem evropských vrtulníků, podporou rodin a faktem, že se drží mimo Ukrajinský
konflikt. Tak funguje vláda, která je méně evropská, ale více maďarská. Evropanství (myšleno v
kontextu EU) se ale nanajíte a taky tím nezatopíte.

Zatím samozřejmě koalici SPOLU upadající průmysl moc nevadí, ani lidi v existenčních
problémech. Vše má nějakou dynamiku a oni jsou příliš hloupí a sebestřední, aby to pochopili.
Ale problémy lidí a průmyslu znamenají sociální pnutí, méně daní a omezování služeb, vč. třeba
zdravotnictví. A nutno říci, že celá tato inflační energetická situace je uměle vyvoláná. Plynu je
totiž dost. Akorát se SPOLU rádi fotí, rádi vysílají signály, ohání se tou havlovskou humanitou,
aniž by to něco znamenalo.

Ale co ODS opravdu umí, to jsou zbrojní zakázky. Po Pandurech tu máme pokus zdolat vyšší
metu, a to jsou letadla a BVP.

Zastavme se u cenového diamantu letectva, a to jsou úderné letouny F-35. Nepíšu stíhačky.
Záměrně, ony to totiž stíhačky nejsou. F-35 je kus zbrojní platformy digitálního bojiště. Aby F-35
fungovala, musíte být super, super bohatí. Mít satelity, drony, chytrou munici, digitální
povědomí, silnou PVO, průzkum,... to vše mi nemáme a nakoupení F-35 lze přirovnat k nákupu
supersportu, když bydlíte na lesní samotě a jediná cesta k domu je plná výmolů, klád a tak
můžete jezdit s autem kolem komína. Stejně to je s F-35 v podmínkách České republiky.

2/3

VLáda fialového hnusu
Napsal uživatel Administrator
Středa, 27 Červenec 2022 06:01 - Aktualizováno Středa, 27 Červenec 2022 06:59

Jak je možné, že si dříve průmyslový stát neklade otázku, že obyvatelstvem méně početné
Švédsko vyvíjí a vyrábí víceúčelové stíhací letouny (máme pronajaté), bojová vozidla pěchoty
CV90 (chceme koupit), PVO krátkého dosahu (RBS70 máme koupené)., dělostřelecký radar
Arthur (máme koupený). Jak je možné, že nakupujeme od menších států (nyní ještě Izrael a
PVO Spider)? A sami nic. Pěchotní zbraně, Tatra a hotovo. Ani ty L-39NG nebo nové L-410
nekoupíme. Dělostřelectvo kupujeme od Francouzů, i když tu máme kapacity a projekty na
rozvinutí platformy DANA.

To není náhoda. To je vlastizrada a politické diletanství všech vlád, ale tato vláda hraje prim.

Tak na to nezapomeňte a hurá do ulic.

{jcomments on}
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