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Lufthansa plánuje finanční vzestup v roce 2011
17.03.2011 Německá národní letecká společnost
Lufthansa plánuje podle proslovu nového šéfa
Christopha Franze vyšší zisky pro rok 2011. Podle
Franze bude situace s ohledem na stále  se
zdražující palivo a neklidnou situaci na severu
Afriky velice obtížná, avšak reálná. Zisky
společnosti se zhruba 117 tisíci zaměstnanci byly
pro rok 2010 876 milionů euro při obratu 27,3
miliard euro.

Jižní Korea zvýší bezpečnostní nároky na nové
jaderné elektrárny
17.03.2011 Nově budované jaderné reaktory mají
podle tamní vlády odolat zemětřesení o síle až 7
stupňů Richterovy škály. V současnosti je v Jižní
Korei v provozu 21 jaderných reaktorů a je
naplánována výstavba dalších 14.

Desítky Turků demonstrují proti vstupu
saudských jednotek do Bahrajnu
17.03.2011 Turečtí demonstranti nesouhlasí s
vojenským vstupem saudských jednotek do
Bahrajnu, které mají pomoci sunnitské monarchii s
vypořádáním šíitských opozičních demonstrantů.
Saudský ministr zahraničí princ Turkim al-Faisal je
nyní v Turecku na oficiální návštěvě, kde se má
setkat jak s premiérem R. T. Erdo

Americký ministr obrany navštíví Rusko
17.03.2011 Během návštěvy Roberta Gatese
v Moskvě, očekávané v druhé polovině března,
budou podle slov zástupce amerického
ministerstva obrany projednány otázky spojené
s vojensko-technickou spoluprácí, aktuální situací
ve sféře bezpečnosti a reformou ruských
ozbrojených sil.

Japonsko zažádalo Indonésii o zvýšení
dodávek energií
17.03.2011 Japonské ministerstvo zahraničí tak
učinilo z důvodu velkého nedostatku paliv a energií
vzniklého současnou situací. Zvýšení dodávek by
se mělo týkat především ropy a zemního plynu.

Sněmovna reprezentantů USA plánuje omezit
přísun peněz pro centra varující před tsunami
17.03.2011 V rámci omezování výdajů státu na
minimum a hledání nejvýhodnějšího rozpočtu
hodlá Sněmovna reprezentantů USA odejmout
zhruba 454 milionů dolarů z dotací mořských
center varujících před blížící se vlnou tsunami. S
ohledem na nedávné události v Japonsku je tento
plánovaný krok doprovázen mnohými protesty a
nesouhlasy z řad amerického obyvatelstva.

Itálie dnes oslavila 150 let od vzniku království
17.03.2011 Pompézní oslavy sjednocení Itálie pod
vládu krále Viktora Emanuela II. v době
ekonomické krize však sklidily kritiku poslanců
strany Liga severu, kteří tradičně inklinují
k oddělení rozvinutého severu od chudšího jihu.
Z jižní Itálie naopak byly slyšet hlasy poukazující
na ekonomickou propast mezi jihem a zbytek Itálie,
která je stále markantní.

Německé velvyslanectví přesunuto do Osaky
17.03.2011 Jedná se o dočasné opatření z důvodu
možného většího výskytu radiace na území Tokya.
Osaka je od Tokya vzdálena 600 kilometrů.

Předseda Evropské komise zahájí v Kyjevě
summit věnovaný 25. výročí Černobylské
katastrofy
17.03.2011 Předseda Evropské komise José
Manuel Barroso potvrdil svůj záměr navštívit ve
dnech 18. a 19. dubna Ukrajinu, aby se zúčastnil

summitu věnovanému otázkám bezpečného a
inovativního využití jaderné energie. Předseda
Evropské komise ujistil ukrajinského prezidenta
Viktora Janukovyče, s nímž se během své
návštěvy rovněž setká, o tom, že Evropská unie
bude i nadále podporovat Ukrajinu v přeměně
černobylské jaderné elektrárny v ekologicky
bezpečné místo. Kyjev počítá s postavením
nového sarkofágu nad čtvrtým blokem jaderné
elektrárny v Černobylu do konce roku 2015.

USA požadují více informací o japonské
nukleární krizi, posílají do Japonska pomoc
17.03.2011 Spojené státy americké chtějí přístup k
detailnějším informacím o japonské nukleární krizi.
Kromě toho pošlou v nejbližších dnech do
Japonska veškerou strojní a technickou výpomoc,
která může ulehčit práci při chlazení jaderných
reaktorů. Prezident Barack Obama dnes na
japonské ambasádě ve Washingtonu prohlásil, že
je připraven pomoci Japonsku ve všem, co bude
třeba. Podle amerických expertů nehrozí reálné
nebezpečí, že by se škodlivá radiace mohla dostat
na americkou pevninu a napáchat zde jakékoli
škody.

Německá kancléřka Angela Merkel plánuje krok
pryč od jaderné energetiky
17.03.2011 Kancléřka prohlásila, že současná
situace v Japonsku je dostatečným důkazem, jak
nebezpečná může být manipulace s jadernou
energií. Proto jejím cílem je odstoupení od jaderné
energetiky v co nejkratší době a následné
přeorientování se na výrobu energie z
obnovitelných zdrojů. Ta je prý v Německu na
velice vysoké úrovni a bude hrát v budoucnu velice
podstatnou roli. Při svém proslovu také vyvrátila
obvinění a dohady, že v minulých dnech došlo k
nezákonnému uzavření 7 jaderných elektráren po
celém Německu.

Zájem o Maďarské občanství mají hlavně
Maďaři žijící v Srbsku a Moldávii
17.03.2011 Kontroverzního maďarského zákona o
dvojím občanství, podle kterého se občanem
Maďarska může stát kterýkoli etnický Maďar žijící
za hranicemi země, zatím využívají hlavně
východní sousedé Maďarska. Půl milionu
Slovenským Maďarů o maďarské pasy velký zájem
neprojevuje. Může za to slovenský zákon, jenž
lidem automaticky odebírá slovenské občasnství
po získání maďarského.

Podle Dany Drábové nebude radiace z
elektrárny Fukušima pro ČR představovat
žádné nebezpečí
17.03.2011 Předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost Dana Drábová po dnešním
jednání vlády uvedla, že Česká republika nemůže
být ovlivněna havárií v elektrárně Fukušima.
Případné stopové množství radioaktivních látek,
které by mohlo během týdnů až měsíců do ČR
dorazit, nebude představovat žádné ohrožení, a
není tedy důvod zavádět žádná ochranná opatření.

Turkmenistán a EU projednaly perspektivy
dodávek turkmenského plynu do Evropy
17.03.2011 Realizace dodávek plynu
z Turkmenistánu byla hlavním předmětem
dnešního jednání turkmenského prezidenta
Gurbanguli Berdimuhamedova se zvláštním
zástupcem Evropské unie pro Střední Asii a Gruzii
Pierrem Morelem. Prezident hodnotil pozitivně
dynamiku turkmensko-evropského dialogu a
zdůraznil, že "evropský směr byl a zůstává jednou
z nejdůležitějších zahraničně-politických priorit
republiky." Za projekt dodávky turkmenského plynu

do Evropy "Nabucco", který má snížit závislost
Evropy na dodávkách z Ruska, aktivně lobuje EU a
USA.

Podle předsedy Strany zelených by měl ministr
školství odstoupit
17.03.2011 Předseda SZ Ondřej Liška se vyjádřil,
že odchod ministra školství Josefa Dobeše (VV) je
téměř nevyhnutelný, ministr by měl tedy sám
rezignovat. Předseda SZ tak mimo jiné reaguje na
nedávné jmenování L. Bátory ministrovým
poradcem nebo na ministrovu nejasnou personální
politiku.

Ministr financí USA: "Kongres musí zvednout
hranici dlužního stropu, jinak přijde
katastrofa."
17.03.2011 Minstr financí USA Timothy Geithner
prohlásil, že neexistuje jiná alternativa než zvýšení
hranice pro maximální možný dluh USA. Podle
ministra musí mít vláda možnost vypůjčit si, jinak s
určitostí dojde v blízké budoucnosti ke kolizi, která
se s určitostí fatálně odrazí ve vývoji a stavu
americké ekonomiky.

Situace na Blízkém východě a v Japonsku žene
nahoru cenu ropy
17.03.2011 Ta znovu povyskočila nad 113 dolarů
za barel. Viníkem je jednak stále se komplikující
situace na Blízkém východě, která nyní přináší i
nepokoje v Bahrajnu, a za druhé i narůstající
japonská poptávka po energiích, za kterou může i
současná krize JE Fukušima.

Kvůli armádním zakázkám bylo obžalováno 52
lidí
17.03.2011 Krajské státní zastupitelství dnes
obžalovalo 52 lidí, kteří jsou podezřelí z
manipulace se zakázkami na ministerstvu obrany z
let 2005 až 2007. Obžalovaní měli údajně přihrávat
kontrakty spřízněným firmám, za což pak dostávali
provize, za což jim může hrozit až desetiletý trest.

V USA stoupá konzumace, objevují se náznaky
vzestupu ekonomiky
17.03.2011 Podle amerických statistických úřadů
začínají lidé v USA vydávat stále větší finanční
prostředky na konzumaci všeho druhu. Jedná se o
nejvyšší čísla za poslední rok a půl. Americká
ekonomika tak začíná nabírat vzestupnou
tendenci, což potvrzuje i klesající bilance
nezaměstnanosti. Podle expertů však stále
přetrvává inflační tlak na americký dolar a vznikají i
obavy, že momentální dění v Japonsku může v
budoucnu negativně ovlivnit i americkou
ekonomiku.

Poslanecká sněmovna bude mít 24. března
mimořádnou schůzi
17.03.2011 Schůze byla svolána předsedkyní
Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou
(ODS), a to na žádost 43 poslanců ČSSD.
Poslanci se mají zabývat okolnostmi ohledně
zásahu Vojenské policie v ČT, dále pak
podezřelým plýtváním veřejných prostředků v době
českého předsednictví v Radě EU.

Návrh KSČM na plošnou regulaci nájemného
sněmovna zamítla
17.03.2011 Návrh na plošnou regulaci nájemného
v bytech byl sněmovnou zamítnut už v prvním
čtení. Nezahrnoval totiž zda je byt jednotkou
města, družstva nebo soukromého vlastníka, dále
pak jestli bylo v bytě regulované nájemné či nikoliv.
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Na rusko-kazašských hranicích budou od
července 2011 odstraněny celní kontroly
17.03.2011 Informoval o tom kazašský premiér
Karim Masimov po zasedání Mezistátní rady
Euroasijského hospodářského společenství
(EurAsEC). Pasová kontrola bude na hranicích
zachována.

Vláda schválila novelu o veřejných zakázkách
17.03.2011 Premiér Petr Nečas po dnešním
jednání vlády potvrdil, že byla schválena novela
zákona, která zpřísňuje podmínky hodnotitelům a
zadavatelům veřejných zakázek. Zároveň by měla
například omezit počet zakázek, které jsou
zadávány s tím, že souvisejí s obranou a
bezpečností, a tedy  bez výběrového řízení.

Novým předsedou senátního zahraničního
výboru byl zvolen Jozef Regec
17.03.2011 Členové senátního výboru dnes zvolili
na post předsedy senátního výboru pro zahraničí,
obranu a bezpečnost Jozefa Regece (ČSSD). V
této funkci bude muset být ještě potvrzen na
schůzi Senátem.

Nissan obnovil výrobu v Japonsku
17.03.2011 Méně než týden po ničivém
zemětřesení se podařilo automobilce Nissan
obnovit výrobu v obou továrnách na ostrově Kjúšú.
Výroba v nich byla zastavena z důvodu výpadků
dodávek elektrické energie. Vedení automobilky
uvedlo, že zvýšením svojí produkce hodlá pomoci
japonské ekonomice k rychlejšímu zotavení.

Jaderná elektrárna Dukovany prochází
kontrolními testy
17.03.2011 JE Dukovany navštívili mezinárodní
experti, aby provedli kontrolní prověrky jejího
stavu. První část mise OSART, jež nařizuje Státní
úřad pro jadernou bezpečnost, již skončila, další se
plánuje na červen letošního roku. Podle mluvčího
elektrárny Petra Spilky byla mezinárodní kontrola
naplánována již v minulém roce, a proto nemá s
momentálními problémy japonské elektrárny
Fukušima žádnou spojitost.

Novela atomového zákona ušetří státu ročně
desítky milionů korun
17.03.2011 Vláda dnes schválila novelu
atomového zákona, která stanovuje, že
provozovatelé komerčních jaderných zařízení
budou poskytovat příspěvky Státnímu úřadu pro
jadernou bezpečnost za to, že na ně úřad dohlíží.
Stát tak ušetří ročně nemalé peníze. Novela se
týká ČEZu, jakožto provozovatele jaderných
elektráren Temelín a Dukovany, dále pak
výzkumných reaktorů (např.Ústav jaderného
výzkumu Řež a ČVUT).

Čína pozdržela povolení na vybudování nových
jaderných elektráren
17.03.2011 V Číně je naplánována a spuštěna
stavba 27 nových jaderných reaktorů, což tvoří
40% veškerých podobných projektů které jsou v
současnosti na zemi budovány. Čínská vláda však
pozastavila realizaci těchto projektů do doby, než
budou všechny prověřeny z hlediska bezpečnosti.
Toto nařízení o kontrole se vztahuje i na zařízení,
která jsou již v provozu. Čína chce během několika
let vybudovat celkem 110 nových reaktorů.

Praha hledá řešení zklidnění severojižní
magistrály
17.03.2011 Podle Útvaru rozvoje hlavního města
se dá situace přeplněné magistrály řešit
zavedením mýtného. ÚRM prohlásil, že budování
tunelů u Národního muzea nebudou nutným
řešením a dodává, že je spíše nutností dostavět
severozápadní část vnitřního okruhu zahrnujícího i
tunelový komplex Blanka a následně pak
zpoplatnit vjezd do centra města. Současné vedení
Prahy ale se změnami nepočítá - k zavedení
mýtného by mohlo tedy dojít nejdříve až  za 6 let.

Japonsko stupňuje snahy o ochlazení
poškozených reaktorů
17.03.2011 Hlavním úkolem inženýrů je nyní
obnovit dodávky elektřiny pro čerpadla v hlavním
chladícím systému. Nebudou li palivové články
ochlazovány, dojde k jejich roztavení a
následnému odpaření vysoce radioaktivní páry. To
navíc znemožní další postupné chlazení, jelikož při
současné metodě chlazení vodou spouštěnou z
vrtulníku či stříkanou hasičskými cisternami by
docházelo k okamžitému odpařování, a tudíž i k
přímému kontaktu radioaktivní páry se
záchrannými týmy. Největší prioritou je nyní
chlazení okolí reaktoru číslo 4, kde jsou ohroženy
především bazény s použitým palivem.

Venezuela odvolává plány na vývoj jaderné
energetiky 
17.03.2011 Prezident Hugo Chávez prohlásil, že
momentálně zmrazuje veškeré plány týkající se
programu na vývoj jaderné energetiky v zemi.
Jedná se o reakci na události v Japonsku, které
dle jeho názoru poukázaly na možná nebezpečí
jaderných elektráren.

Salvadorská vláda jedná s učiteli o zvýšení
platů
17.03.2011 Dle tiskových zpráv, jednání mezi
vládou a učitelskými organizacemi v Salvadoru
týkající se zvýšení platů nadále pokračují. 
Zástupce Národní asociace učitelů Israel Montano
prohlásil, že cílem by bylo dosáhnout 20%
navýšení, a to postupně ve dvou fázích.

Protesty proti návštěvě prezidenta Obamy v
Chile
17.03.2011 Na neděli je v Chile svolán hromadný
protest proti plánované návštěvě prezidenta USA
Baracka Obamy, jež by měla být zahájena
v pondělí. Akce se podle všeho zúčastní Národní
asociace učitelů, studentské skupiny a též
organizace na ochranu lidských práv. V komuniké
vydaným organizátory protestu je vysloven
požadavek, aby Obama respektoval emancipační
a integrační procesy probíhající v Latinské
Americe. Zároveň je zde vyjádřen negativní postoj
k intervencím USA, například útoky na Libyi.

Francouzská společnost Areva je připravena
pomoci Japonsku
17.03.2011 Areva vypraví letadlo, které co nejdříve
odletí do Japonska, aby dovezlo 3 000 ochranných
masek s aktivním uhlím, 10 000 kombinéz a
20 000 rukavic. Letadlo také poveze 100 tun
kyseliny borité, což je neutronový absorbér dodaný
společností EDF. Společnost se v pondělí rovněž
rozhodla věnovat jeden milion eur Japonskému
Červenému kříži. Francouzští záchranáři odletěli
do Japonska již na začátku tohoto týdne s přístroji
detekujícími radioaktivitu.

Fukušima 1: Problém bazénů s vyhořelým
palivem - jsou nad reaktory
17.03.2011 Potenciální problém neochlazovaných
bazénů s vyhořelým palivem je vážný. Pokud se
nepodaří vyhořelé jaderné palivo v bazénu ochladit
bude dál stoupat jeho teplota. Teplota tavení
zirkoniových obalů ve kterých je vyhořelé palivo
vloženo je 1855°C. Po dosažení této teploty může
dojít k roztavení vyhořelého jaderného paliva. Při
tom může být emitováno do ovzduší množství
radioaktivních látek. Vzhledem k objemům
vyhořelého paliva, které mohou být uskladněny v
těchto bazénech může dále dojít i k tavení
materiálu bazénu. Pokud je bazén z betonu může
dojít k jeho tavení nejpozději při teplotě 1410°C,
což je teplota tavení křemíku. Beton se z převážné
části skládá ze sloučenin křemíku. Nechlazené
vyhořelé jaderné palivo v tekutém stavu se pak
může protavit do spodních pater elektrárny. Ve
spodních patrech elektrárny se však nachází
reaktor.

Čtyři žurnalisté New York Times pohřešováni v
Libyi
17.03.2011 Podle nepodložené zprávy místních
zdrojů měli být žurnalisté zajmuti provládními
libyjskými silami. Libyjská vláda již slíbila, že se
pokusí objasnit, kde přesně se žurnalisté
momentálně nacházejí a zajistit jim bezpečnou
cestu zpět domů.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Bc. Pavel Peták.

© 2011 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

