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několika větami

ElegantníElegantní

Vydavatelství 
FCC Public, s. r. o. 
mediální partner veletrhu AMPER 2010

pořádá jako součást doprovodného 
programu veletrhu

konferenci 

Elegantní energie
Alternativní zdroje – skutečnost, mýty a pověry 

Termín: čtvrtek 15. dubna 2010, od 10 do 14 hodin

Konferenční sál na výstavišti v Praze-Letňanech

Bližší informace budou uvedeny na 
www.odbornecasopisy.cz

Organizační garant konference:
Ing. Jiří Kohutka, FCC Public, s. r. o.
jiri.kohutka@fccgroup.cz

Společnost Veletrhy Brno, 
Českomoravská elektrotechnická asociace 
a vydavatelství FCC Public 
pořádají jako součást doprovodného programu 
Stavebních veletrhů Brno (13. až 17. dubna 2010)

konferenci 

Energie pro budoucnost
Distribuované zdroje energie a elektrizační síť – 
legislativa, realizace v praxi

Termín: středa 14. dubna 2010, od 10 do 13 h
Místo: Výstaviště Brno

Bližší informace budou uvedeny na 
www.odbornecasopisy.cz 

Odborný garant konference:
prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., 
katedra elektroenergetiky FEL ČVUT v Praze

Organizační zajištění:
Ing. Petr Bartošík, FCC Public, s. r. o.
petr.bartosik@fccgroup.cz, +420 603 847 025

l	Rueil-Malmaison (Francie), 3. 2. 2010.–.
Společnost.Schneider.Electric,.jako.sou-
část.konsorcia.ENEX,.podepsala.smlou-
vu.s.radnicí.města.Ašchabad.(600.000.
obyvatel).v.Turkmenistánu,.jejímž.před-
mětem.je.zlepšení.spolehlivosti.městské.
elektrické.sítě..Smlouva.byla.podepsána.
v.průběhu.návštěvy.turkmenského.pre-
zidenta.Berdimuhamedova.ve.Francii..

l	Espelkamp (SRN), 3. 2. 2010.–.Součas-
ná.viceprezidentka.společnosti.Harting.
KGaA.Margrit.Hartingová.oslavila.své.
65..narozeniny..Tato.významná.podni-
katelka.je.také.výraznou.osobností.kul-
turního.a.společenského.života.regionu.
východního.Vestfálska.

l	Curych (Švýcarsko), 4. 2. 2010.–.ABB.
a.IBM.uzavřely.novou.smlouvu,.jejímž.
předmětem.je.transformace.infrastruktu-
ry.informačních.systémů.ABB.v.sedm-
nácti.státech.Evropy,.Severní.Ameriky.
a.Asie.a.Tichomoří..IBM.poskytne.serve-
ry,.řízení.sítě.a.také.služby.pro.koncové.
uživatele.a.help desk.pro.většinu.infra-
struktury.informačních.systémů.ABB..

l	Krnov, 10. 2. 2010. –. Společnost. Dal-
kia.Česká.republika.slavnostně.uvedla.
do.provozu.nový.biokotel,.který.je.ur-
čen.pro.100%.spalování.biomasy.a.po-
užívá.se.pro.výrobu.tepelné.a.elektric-
ké.energie..Jeho.jmenovitý.parní.výkon.
je.35.t/h,.vykazuje.účinnost.přes.90.%.
a.ročně.spálí.přibližně.80.tisíc.tun.bio-
masy..Vedle.dřevní.štěpky,.kůry.a.pilin.
je.schopen.spalovat.také.další.druhy.bi-
omasy,.jako.jsou.různé.druhy.šrotu,.šťo-
vík.uteuša.a.jiné..

l	Stuttgart (SRN), 12. 2. 2010.–.Úroveň.in-
vestic. do. výzkumu. a. vývoje. ve. firmě.
Bosch.zůstala.v.krizovém.roce.2009.na.
stejné.úrovni. jako.v.roce.2008..Bosch.
do.této.oblasti.investoval.3,8.miliard.eur..
Díky.tomu.se.nesnížil.ani.počet.patentů,.
podaných.patentových.přihlášek.a.užit-
ných. vzorů..Vedení. společnosti. Bosch.
považuje.investice.do.výzkumu.a.vývo-
je.za.podstatné.z.hlediska.budoucnosti.
firmy..

l	Praha, 16. 2. 2010.–.ČEZ.Distribuce,.
a..s.,.obdržela.výzvu.společnosti.ČEPS,.
a.. s.,. k. zastavení. udělování. kladných.
stanovisek.k.žádostem.o.připojení.no-
vých.výroben.–.fotovoltaických.a.větr-
ných.elek.tráren..Vedení.společnosti.ČEZ.
Distribuce,.a..s.,.rozhodlo.s.okamžitou.
platností.výzvě.vyhovět..Jako.hlavní.dů-
vod.společnost.ČEPS.uvádí.překročení.
bezpečného.limitu.výkonu.připojených.
a.již.odsouhlasených.výroben.elektrické.
energie.do.elektrizační.soustavy.České.
republiky..

l	Curych (Švýcarsko), 16. 2. 2010.–.Spo-
lečnost.ABB.získala.zakázku.v.objemu.
107.milionů.USD.od.společnosti.SNEL.
(Société.Nationale.d’Électricité).z.De-
mokratické.republiky.Kongo.na.moder-
nizaci. klíčových. zařízení. elektrického.
vedení. velmi. vysokého. napětí. o. délce.
1.700.km,.které.spojuje.vodní.elektrár-
nu.Inga.Falls.na.řece.Kongo.s.důlní.ob-
lastí.Katanga.na.jihovýchodě.země..

l	Redmond (USA), 17. 2. 2010. –. Spo-
lečnost. Microsoft. Corp.. a. organizace.
IEEE.podepsaly.smlouvu.o.spolupráci,.

jejímž.cílem.je.pomoci.studentům.tech-
nických.oborů.dosáhnout.jejich.profe-
sionálních.ambicí..Společnost.Micro-
soft. zpřístupní. studentům. –. členům.
IEEE,.systém.elektronického.vzdělává-
ní.(e-learning).a.knihovnu.MSDN.Aca-
demic.Alliance.a.usnadní.jim.přístup.ke.
svým. vývojovým. nástrojům.. IEEE. se.
bude.podílet.na.studentské.soutěži.Ima-
gine. Cup. 2010,. pořádané. společností.
Microsoft.

l	Curych (Švýcarsko), 18. 2. 2010.–.Spo-
lečnost.ABB.za.čtvrté.čtvrtletí.roku.2009.
vykázala.provozní.zisk.(EBIT).ve.výši.
téměř.800.milionů.USD,.a.to.navzdory.
nákladům. na. restrukturalizaci. ve. výši.
350.milionů. USD.. Provozní. zisková.
marže.za.celý.rok.byla.v.cílovém.pásmu.
míry.provozního.zisku.společnosti,.tedy.
v.rozmezí.11.až.16.%,.a.to.díky.kombi-
naci.rychlého.snižování.nákladů.a.dob-
rých.výsledků.provozní.činnosti.

l	Praha, 22. 2. 2010.–.Česká.republika.pa-
tří.v.objemu.investic.do.obchodních.slu-
žeb.v.zemích.regionu.střední.a.východní.
Evropy.na.jedno.z.předních.míst..Země.
Visegrádské. čtyřky. (Česko,. Polsko,.
Maďarsko.a.Slovensko).přitom.společ-
ně.přitáhnou.plných.70.%.investic.do.ob-
chodních.služeb,.které.do.regionu.střední.
a.východní.Evropy.zamíří..Rekordmanem.
v.absolutních.číslech.je.Polsko,.v.přepočtu.
na.obyvatele.mají.vynikající.výsledky.Čes-
ko.a.Maďarsko. Vyplývá.to.z.dlouhodobé-
ho.výzkumu.Trastu.pro.ekonomiku.a.spo-
lečnost.a.britské.univerzity.Hertfordshire,.
sponzorovaného.Mezinárodním.visegrád-
ským.fondem..


