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Drahotu, energetickou krizi a inflaci dává Fialova vláda a jí naklonění propagandisté za vinu Rusku 
a Putinovi. Podívejme se ale na poslední statistiky a zjistíme pravého viníka naší dnešní bídy: Fiala 
a jeho pětikoaliční vláda národních škůdců
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• 5. kolona  energetická krize  Fialova vláda  koloniální závislost  vlastizrada  zdražování   

K dnešnímu hlavnímu článku Kosy – míním ten ze slovenského webu Štandard nádherně pasují dva
grafy, které jsem nalezl na internetu.

Popisující jednak sankce proti Rusku a jednak speciálně energetickou situaci obyvatel České 
republiky!
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To abychom věděli a Fialovi a spol. nezapomněli!

Nejdříve si dáme ty protiruské sankce, kterých je už celých DEVĚT KOL!

Jeden z nejtvrdších bruselských jestřábů – Guy Verhofstadt, ano to je přesně ten drzoun, co 
vláčel Fialu v Europarlamentu po podlaze a vysmejčil s ním všechno, včetně poslaneckých WC, tak
ten proti ruské sankce a jejich účinnost, co se týče dovozu zboří z Ruska, ve srovnání 2022/2021 na 
svém   Twitteru   takhle:

https://twitter.com/guyverhofstadt/status/1609852454698635267


Perfektní, že?!!! Bravo! Chce se volat! Naše zboží do Ruska nesmí, jejich k nám ano. Protože se 
bez něj neobejdeme!



A nyní speciálně Fialovi, Síkelovi, Pekarové – Adamové, Lipavskému a všem dalším členům 
obludária s láskou. Graf. který srovnává ceny elektrické energie v jednotlivých zemích Evropy!

Ceny elektřiny v jednotlivých zemích EU podle indexu kupní síly, včetně všech poplatků a daní! !

Kdybyste snad marně hledali ČR, tak je hned na začátku! Ten úplně největší 
sloupeček! 

no a pro velký úspěch si přidáme ještě stejný graf pro plyn, Fialo!

Zdroj
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Jak že zní česká hymna?

Zemský ráj to na pohled???

No Tyl, když skládal verše nemohl nic tušit o Fialovi, Síkelovi, Stanjurovi, Pekarové -Adamové, 
Lipavském a další lumenech ze současné Strakovky! Ani v nějakém deliriu by ho nenapadlo, že 
nějaký český místodržící bude pro direktivy místo do Vídně, jezdit do nějaké Brusele, na střídačku 
s Kyjevem. To tenkrát byly nevýznamné vesnice….

Vídeň, speciálně u plynu také nic extra, ale já bych dneska energetickou c. a k. monarchii docela 
bral.
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