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Zemní plyn: Hra s ohněm
Státy Evropské unie dovážejí přes 200 miliard m3 zemního plynu ročně, tedy
polovinu své spotřeby. Na Rusku, odkud pochází téměř polovina tohoto
množství, tak sedmadvacítka závisí z jedné čtvrtiny.

Některé unijní země jako Slovensko či Bulharsko však jsou na ně odkázány
stoprocentně. Česko je na ruských dodávkách závislé téměř ze tří čtvrtin a
sousední Rakousko také více než z poloviny.
Lépe na tom v této souvislosti jsou Norsko (kryje pětinu evropské spotřeby)
a Nizozemsko s vlastními zásobami. Relativnost této výhody je však dána
letopočty 2030, respektive 2045, kdy budou zásoby obou zemí vytěženy.
Podle analytiků petrochemického koncernu BP skončí v roce 2070 těžba
zemního plynu i v Rusku a západní Africe.

Prosazovat dnes plynovou energetiku znamená tedy hrát si s ohněm.
"Potřebujeme vyvážený energetický mix," zdůraznil v listu Handelsblatt šéf
německého koncernu E.on Wulf Bernotat. Jako inspirace slouží evropským
zemím Francie, která vyrábí tři čtvrtiny své elektřiny v jaderných
reaktorech. Problémy nemá ani Švýcarsko dovážející jen 2,9 miliardy m3
ročně; podíl atomového proudu na celkové produkci tam činí 40 procent.

Dobře si tu stojí i Česko, které v jaderných blocích vyrábí třetinu své
elektřiny; po plánované dostavbě Temelína se tento podíl zvýší nejméně na
40 procent. Řešit současné plynové komplikace posilováním širokého
energetického mixu, v první řadě jaderné energetiky, zvažují i další
evropské země.

Naopak sousední Rakousko začalo předloni realizovat rozsáhlý program
výstavby plynových elektráren. Jen v první etapě plánují Rakušané uvést do
příštího roku do provozu pět bloků o celkovém výkonu 2 200 megawattů,
tedy o desetinu. Při provozu v základním zatížení by tyto nové rakouské
plynové elektrárny za rok vyprodukovaly kolem 13 miliard kWh (pětina
dnešní výroby) a spotřebovaly by přes 4 miliardy m3 zemního plynu, tedy o
polovinu více než dnes. První 400megawattovou elektrárnu už testuje
německý E.on v hornorakouském Timelkamu, další dva třísetmegawattové
by měly následovat v Klagenfurtu (Celovci) a se dvěma počítá státní
energetická firma Verbund v Mellachu (800 MW) a vídeňském Simmeringu
(400 MW), informoval s odvoláním na energetický úřad E-control rakouský
hospodářský čtrnáctideník Economy.

Další informace:
Světová produkce plynu činila předloni 2940,0 miliard m3, spotřeba 2921,9
miliard m3. Těžba dlouhodobě osciluje až dvě procenta nad a jedno procento
pod celkovou spotřebou; předloni činil přebytek 18 miliard m3 (to se rovná
české spotřebě za dva roky), tedy 0,62 procenta světové spotřeby. Evropa a
bývalý Sovětský svaz patří k největším producentům i spotřebitelům;
záporné saldo tohoto regionu, které se kryje zejména dovozem paliva ze
severní Afriky, dosáhlo 80 miliard m3, tedy sedmi procent spotřeby.

Kontakt:
vladimir.labuda@jlmpraha.cz
Vladimír Labuda

Petr Čada – 16.1.2009 10:38

Václav Jehlička: Buďme solidární. Ale nejen u nás
doma.
Ad LN 13. 1.: Paroubek: Ukončíme afghánskou misi

V nejbližších týdnech se vláda znovu pokusí prosadit ve sněmovně plán
zahraničních misí Armády České republiky. Demokratická opozice by jej měla
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podpořit i z toho důvodu, že posiluje princip solidarity, ke kterému se tak
často hlásí. Proč by zrovna nyní na něj měla zapomenout?

Druhů solidarity je totiž vícero. Nejedná se jen o povinné a mnohdy nutné
přerozdělování daní ve prospěch nemajetných či nemohoucích. Existuje i
solidarita mezi státy a národy. Na jedné straně máme vyspělé a ekonomicky
silné demokratické země, na straně druhé jsou země trpící dlouhými
konflikty, terorismem a nedodržováním lidských a občanských práv. Do této
druhé skupiny patří i Afghánistán.
Právě pomoc při zajištění bezpečnosti, při výstavbě základní infrastruktury,
do níž patří stavba škol, silnic a vodovodů, je hlavním posláním českých
vojáků a členů rekonstrukčního týmu Logar v Afghánistánu. Nejedná se o nic
jiného než o vyjádření solidarity a sounáležitosti vyspělého a bohatého státu
se zemí, která takové štěstí nemá. Spolu s tím je naše afghánské angažmá i
důkazem, že Česká republika chce a je schopna plnit své mezinárodní
spojenecké závazky. Je samozřejmě také ukázkou a vyjádřením toho, kdo
jsme a jaké hodnoty vyznáváme.

Chtěl bych proto apelovat především na ty poslance, kteří se domáhají
solidarity ve vnitropolitických otázkách, aby dokázali, že jsou schopni a
ochotni solidaritu prosazovat také v zahraničí. Věřím, že plán zahraničních
misí podpoří.

Václav Jehlička
ministr kultury

Lidové noviny, 15. 1. 2009, rubrika: Názory
Petr Čada – 15.1.2009 13:48

Sedláček už nechce vystřídat Kalouska
Tomáš Sedláček změnil názor a odmítá nabídku předsedy KDU-ČSL
Jiřího Čunka na post ministra financí. Sedláček o tom dnes
informoval textovou zprávou. Svůj krok zdůvodnil tím, že situace, v
níž nabídku dostal, byla jiná, než ve kterou se vyvinula. Podle
Čunkových představ měl Sedláček v kabinetu vystřídat ministra
Miroslava Kalouska (KDU-ČSL), za kterým ale stojí předseda vlády
Mirek Topolánek (ODS).

"Nechci hrát roli ve vnitropolitickém boji, ve kterém hrozí pád vlády. Nechci
tedy, aby se o mém jménu v tomto kontextu nadále uvažovalo," dodal
Sedláček, jehož jméno bývá spojováno s bankou ČSOB.

Čunek se svým návrhem na Kalouskovo odvolání, který tento týden posvětilo
i lidovecké předsednictvo, dostal do ostrého sporu s předsedou vlády
Topolánkem i částí svých spolustraníků. Topolánek označuje Kalouska za
nejlepšího lidoveckého ministra a naopak oznámil, že by mu vyhovovalo,
kdyby kabinet opustil sám Čunek, nyní vicepremiér a ministr pro místní
rozvoj.

Čunkův postup vzbudil rozruch uvnitř KDU-ČSL, jejíž širší vedení má o vzniklé
situaci jednat v pátek. Proti Čunkovi například vznikla vnitrostranická petice,
která jeho postup kritizuje, některé organizace žádají urychlené svolání
stranického sjezdu. Část poslaneckého klubu lidovců je ale k předsedovi
loajální a v případě jeho vyhazovu z Topolánkova kabinetu hrozí, že přejde
do protivládního tábora. Už tak složitá situace vlády v parlamentu by se ještě
více zkomplikovala.

Autor: ČTK

Petr Čada – 8.1.2009 17:49

Sociální ústavy nedostanou peníze, zhorší se péče
Praha/Pardubický kraj - V domovech důchodců či ústavech pro
zdravotně postižené se letos výrazně zhorší poskytovaná péče. Na
svůj provoz totiž dostanou od státu o dvě miliardy korun méně. O
snížení dotací pro sociální služby rozhodli loni poslanci.

"Některá zařízení mohou dostat jen polovinu loňské dotace. To by znamenalo
zastavení veškerých oprav, nákupů. Zajistí se jen holý provoz, což bude
konec všem záměrům zlepšit podmínky v těchto zařízeních," říká člen Rady
Pardubického kraje odpovědný za sociální péči, lidovec Miloslav Macela. Podle
něj bude muset chybějící peníze někdo doplatit, protože bez nich nelze provoz
ústavů zajistit.

"Je jasné, že bude docházet ke snižování kvality poskytovaných služeb," říká
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.
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S radikálním omezením svých rozpočtů počítají například i domovy důchodců.
"Museli bychom splnit jen to, co je naším posláním a oškubat veškeré
následné věci jako jsou investice či opravy," říká Jiří Floder, ředitel Domova
důchodců a penzionu Chválkovice. "Péče či počtu personálu by se to nemělo
dotknout," dodává. Vzhledem k nižším dotacím nemají pracovníci ústavů ani
naději na zlepšení platů. Jejich mzdy se přitom pohybují okolo 14 tisíc
hrubého. "To je žalostné," říká Macela.

Odborníky ze sociálního sektoru rozhodnutí ministerstva práce a sociálních
věcí překvapilo. "Očekávali jsme, že se dotace zkrátí poradenským či
terénním službám. Ale odskáčou to ústavní zařízení. Možná je to nějaký tlak
na kraje po jejich politickém přebarvení na "oranžovo","říká šéf Národní rady
osob se zdravotním postižením Václav Krása. Krajské úřady, které jsou
častým zřizovatelem ústavů, se budou nyní muset rozhodnout, zda výpadek
v dotacích doplatí ze svého. "Myslím, že na straně krajů bude nyní nulová
ochota to doplácet," říká předseda Unie zaměstnavatelských svazů Pavel
Dušek. Kraje by totiž musely nyní dodatečně ústavům zaplatit 90 až 100
milionů korun. Co se stane, pokud kraje odmítnou?

"Pak budou muset poskytovatelé reagovat organizovanými protesty, které
by upozornily veřejnost na alarmující situaci, případně budou snižovat počet
lůžek v těchto zařízení a tím i náklady," říká Horecký. Řada ústavů je ale
zřizována malými obcemi, které nemají pro chybějící peníze kam sáhnout.

Autor:
Štěpán Plaček Deník
Petr Čada – 7.1.2009 12:01

Pardubická nemocnice koupí tomografy
Pardubičtí lékaři budou mít nové počítačové tomografy na radiologii a na
traumacentru. Pardubická nemocnice koupí letos nové přístroje, které
pacientům zajistí šetrnější a rychlejší vyšetření. Nemocnice získá nový
počítačový tomograf, s druhým menším tomografem počítají lékaři na
stávající traumacentrum.

"Chceme nahradit počítačový tomograf na radiologii za úplně nový a lepší
přístroj. Nemocniční technika se rychle vyvíjí, nový přístroj bude hlavně
rychlejší a pro pacienty šetrnější," řekl ředitel nemocnice Josef Šimurda.
Stejné diagnostické zařízení, ale menší, by se nově mohlo objevit i na
traumacentru. Záleží však na tom, zda se podaří domluvit se zdravotní
pojišťovnou. "Do budoucna je reálné nasmlouvat s VZP do naší nemocnice
druhé CT potřebné pro akutní výkony," uvedl náměstek hejmana Roman
Línek, který jednal s generálním ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny
Pavlem Horákem.

Přístroj je pro lékaře na akutním příjmu nutností. Zatím musejí být pacienti k
tomografu převáženi na jiné oddělení. "Oddělení rychlého příjmu potřebuje
mít vlastní CT při ruce, nyní tam není, ačkoli na oddělení leží pacienti, kteří
potřebují intenzivní péči," řekl ředitel nemocnice Josef Šimurda.

Nemocnice však nakoupí i další přístroje. Ještě letos chce získat mamograf,
nového lékařského vybavení se dočkají také zdravotníci na očním oddělení. A
kolik nemocnice za nové přístroje utratí? "Větší tomograf pořídíme do
pětatřiceti milionů korun, menší bude stát o patnáct milionů méně. Na
mamograf si musíme připravit pět milionů a na oční oddělení uvolníme na
vybavení novými přístroji kolem dvou milionů," řekl Šimurda. Nemocnice
chce modernizovat jednotlivá oddělení i nadále. Plánuje nákup druhé
magnetické rezonance, jejíž vyšetření je podrobnější a přesnější, navíc
pacienta neozařují rentgenové paprsky.

Pardubická nemocnice už jeden takový přístroj má, druhý začnou zanedlouho
používat lékaři Orlickoústecké nemocnice.

autor: Mladá Fronta DNES

Petr Čada – 7.1.2009 11:52

Čunek navrhuje odvolat z vlády Kalouska
5. 1. 2009 PRAHA - Předseda lidovců Jiří Čunek premiéru Mirku
Topolánkovi (ODS) navrhl, aby v rámci plánovaných změn v kabinetu
vyměnil ministra financí Miroslava Kalouska. Novinkám to řekl
místopředseda KDU-ČSL David Macek. Podle informací Práva
prosazuje jako Kalouskova nástupce analytika ČSOB Tomáše
Sedláčka.
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Macek návrh na Kalouskovo odvolání odůvodnil tím, že ministr financí
nerespektoval usnesení celostátní konference strany a ve vládě před Vánoci
podpořil rozšíření internetového sázení i pro české společnosti.

Kalousek dále podle Macka nepodpořil usnesení předsednictva strany, které
vyzvalo ministry, aby se ve vládě zasadili o to, aby byl již v první polovině
letošního roku stanoven termín přijetí eura. Tyto kroky označil Macek za
nedodržení volebního programu strany.

Za Kalouskova nástupce navrhl údajně Čunek analytika ČSOB Tomáše
Sedláčka.

Macek také potvrdil informace, že si předsedové obou menších koaličních
stran Jiří Čunek a Martin Bursík po nedělním jednání s premiérem Mirkem
Topolánkem vyžádali týdenní lhůtu na to, aby plánované změny v kabinetu
projednali v rámci partají.

jas, dan,Novinky, Právo
Petr Čada – 5.1.2009 10:58

Předsednictvo KDU-ČSL se dnes usneslo na doporučení
k regulačním poplatkům ve zdravotnictví
Předsednictvo doporučuje všem vyjednavačům o koaliční shodě k
návrhům zákonů upravující systém regulačních poplatků ve
zdravotnictví prosazovat:

1. Od regulačních poplatků osvobodit děti do dosažení 18ti let věku.

2. Regulační poplatek platit ve výši 20 Kč za recept (nikoli jako nyní za
položku).

3. Od regulačních poplatků osvobodit seniory od věku dosažení 75ti let věku.

4. Do limitu regulačních poplatků zahrnout všechny regulační poplatky (nyní
nejsou zahrnuty poplatky za hospitalizaci a pohotovost).

5. Nabytí účinnosti 90 dnů od vyhlášení (nutné pro přenastavení systému u
poskytovatelů zdravotní péče a pojišťoven).

Martin Horálek
tiskový mluvčí

Petr Čada – 16.12.2008 13:02

Lidovci se postavili za pardubickou onkologii a
traumacentrum
Pardubice/Praha - Celostátní konference KDU-ČSL vyzvala na návrh
Romana Línka předsedu KDU-ČSL ministra pro místní rozvoj Jiřího
Čunka, aby projednal s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem
audit traumacenter a onkologických center s cílem zabránit jejich
rušení nebo útlumu.

Pardubickému vicehejtmanu a 1. místopředsedovi KDU-ČSL Romanovi
Línkovi i jeho kolegům z krajské organizace a zastupitelům z Koalice pro
Pardubický kraj se nelíbí, že by v Pardubicích měla skončit pracoviště, které
jsou na vysoké odborné úrovni a investovali se do nich milióny korun.

"Neviděl jsem jediný opravdový důvod, který by opravňoval pochybovat o
smysluplnosti a vytíženosti pardubických pracovišť. Proto budeme požadovat
audit traumacenter a onkologických pracovišť, který objektivně ukáže, že
zdejší oddělení mají smysl," vysvětlil myšlenkový obsah usnesení Roman
Línek, který nehodlá od svého požadavku na audit za žádnou cenu ustoupit.

Tomáš Zdechovský

Petr Čada – 14.12.2008 23:43

Petr Šilar bude na venkově nadále pomáhat
Pardubice - Radní Petr Šilar (KDU-ČSL) chce i ve funkci neuvolněného radního
Pardubického kraje nadále pomáhat starostům a starostkám na venkově se
sháněním finančních prostředků na obnovu jejich obcí. Ti se na něj i nadále
obrací s žádostí o pomoc.

"Především budu na venkově pomáhat se shánění financí na obnovu obcí,
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kanalizace čističky, podporovat péči o venkovskou krajinu, místní památky,
cestovní ruch na venkově a chránit významná území pro jejich přírodní
jedinečnost. Využiji tak i svých dobrých kontaktů na ministerstvech," říká
neuvolněný radní Pardubického kraje Petr Šilar (KDU-ČSL), který si na
nedostatek práce v nové funkci nemůže ztěžovat.
"Petr Šilar je ikonou venkova, zemědělství a hasičů v našem kraji. Jeho
zkušenosti a znalosti z těchto oblastí jsou pro náš kraj velkým přínosem.
Navíc svému rezortu opravdu rozumí," říká vicehejtman Pardubického kraje
Roman Línek (KDU-ČSL). "Ten obrovský počet preferenčních hlasů pro Petra
Šilara na venkově opravdu není náhoda," dodává vicehejtman.

Radní Petr Šilar působil 8 let ve funkci radního pro zemědělství a venkov. Ve
volbách získal druhý největší počet preferenčních hlasů z politiků Koalice pro
Pardubický kraj. V nové krajské vládě zastává funkci neuvolněného radního
bez porfeje.

Markéta Čadová
Petr Čada – 10.12.2008 22:54

Policie zahájila vyšetřování vraždy Natálie Chaloupkové
Sloupnice - Myslivci v sobotu v obci na rozhraní Svitavska a Orlickoústecka s
největší pravděpodobností skutečně našli ostatky více než dva roky
pohřešované osmnáctileté Natálie Marie Chaloupkové.

Ve středu o tom informovala Iva Marková z policejní Správy východočeského
kraje.

Lidské ostatky našli myslivci při honu u rybníčku v lese v lokalitě Vilámov
mezi Sloupnicí a Řetovou. Nařízena byla soudní pitva, jež prokázala, že došlo
k násilné smrti. Policisté proto zahájili vyšetřování vraždy. Pro nezvratné
zjištění totožnosti bude ještě proveden test DNA.

Natálie Marie Chaloupková z České Třebové zmizela 5. října 2006 zřejmě
cestou domů z Litomyšle, kde byla na kontrole s rovnátky a odkud ještě
volala kamarádce. Tam ale její stopa končí. Je pravděpodobné, že se jí stal
osudným autostop.

Autor:
Šárka Mikulecká

P.S. - BYLA TO JEDINÁ DCERA MÝCH DOBRÝCH KAMARÁDŮ - PETR ČADA

Petr Čada – 10.12.2008 22:32
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