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IBM se přiblížilo technologii lidského mozku
22.08.2011 Nově vyvinutý mikroprocesor dokáže
napodobovat činnost synapsí v mozku, které se
spojují na základě prožitých zkušeností, čímž se
člověk učí. Inženýři v IBM tvrdí, že se tak již brzy
bude moci docílit technologie, která si bude sama
osvojovat určité reakce a dovednosti- učit se.

Americké námořnictvo vynalezlo efektivnější
pláště pro výbušné střely
21.08.2011 Podle vědců dokáže látka, která je
směsí různých kovů a polymerů, uvolnit až pětkrát
více energie než doposud užívané materiály.
Hustotou se látka blíží oceli, avšak pevností se
podobá hliníku. Zároveň ale umožňuje dokonalejší
průběh exploze, čímž by se mělo zabránit
zasažení nežádoucích objektů. Střely s tímto
pláštěm byly podle zpráv amerického námořnictva
nedávno úspěšně testovány. Podle expertů se
jedná o převrat ve využití kombinace chemické a
kinetické energie. Látka nese název HDRM (High
Density Reactive Material).

Španělská vláda plánuje snížení daně z prodeje
nemovitostí
21.08.2011 Plánovaný návrh zákona má snížit daň
z prodeje nově postavených domů na 4%, a tím
podpořit stavařský průmysl v zemi. Důvodem je
stále větší počet neprodaných a nedokončených
domů a zároveň i snaha, aby nové projekty
vytvořily více pracovních míst, čímž by došlo k
podpoře celé ekonomiky. Míra nezaměstnanosti ve
Španělsku je největší z celé eurozóny.

Akcie HP klesly o 20%
21.08.2011 Akcie společnosti Hewlett-Packard se
dnes propadly o pětinu kvůli spekulaci, že její
vedení prodá tu část společnosti věnující se
výrobě osobních počítačů. Ty by se následně měly
prodávat pod jinou značkou, což by se týkalo i
smartphonů a tabletů této firmy. Experti tvrdí, že
tento krok ještě více přispěje k dominantnímu
postavení společnosti Apple na trhu s mobilními
technologiemi. HP zároveň koupilo britskou firmu
Autonomy za 11,7 miliardy dolarů a oznámilo, že
se chce znovu soustředit na prodej softwaru.

Arménský prezident vyzval k uznání Náhorního
Karabachu
21.08.2011 Otázku Náhorního Karabachu je podle
arménského prezidenta Serže Sargsyana třeba
řešit mírovou cestou. „Je třeba najít mírové řešení
problému; naším cílem je, aby se Náhorní
Karabach nikdy nedostal pod dohled
Ázerbájdžánu,“ citovala prezidenta tisková
agentura Interfax. Arménský prezident také uvedl,
že „čím dříve bude uznán Náhorní Karabach, tím
lépe pro všechny“.

Těžké boje při pobřeží na východ i na západ od
Tripolisu
20.08.2011 Ačkoliv povstalci již hlásili dobytí města
Zawiyah, boje v centru města nadále probíhají nyní
se zvýšenou intenzitou. Síly loajální libyjské vládě
se stále drží v některých budovách a město tak
není zcela pod kontrolou. Na východ od Tripolisu
dokonce povstalci utrpěly rebelové těžké ztráty u
města Zlitan, kde libyjská armáda zatím úspěšně
odráží jejich ofenzivu - po prvních hodinách útoku
padlo 32 rebelů a více než 150 je jich těžce
zraněno.

Turecká armáda vede letecké útoky na Kurdy
na severu Iráku
20.08.2011 Již třetí noc probíhaly náletů na
kurdské partyzány na území na severu Iráku.
Operací se zúčastňuje i turecké dělostřelectvo,

které podle tureckého vojenského velitelství
zasáhlo hned 85 cílů na irácké straně. Podle
Turecka razantně vzrostly útoky na armádu ze
strany partyzánu z Kurdské strany pracujících
(PKK).

Egypt odvolává svého velvyslance z Izraele,
napětí roste
20.08.2011 Egypt oznámil, že stahuje svého
velvyslance z Izraele do doby, než začne řádné
vyšetřování smrti 3 mužů z egyptských
ozbrojených složek. Stejně tak si egyptský vládní
kabinet nechal předvolat izraelského velvyslance v
Káhiře, aby vysvětlil incident a omluvil se. Izrael
naopak tvrdí, že Egypt ztrácí kontrolu nad
Sinajským poloostrovem a není schopný zajistit
bezpečnost hranic. Egyptsko-izraelské vztahy jsou
nyní velmi napjaté a Egypťané považují izraelskou
reakci za pouhé nezodpovědné a ukvapené
prohlášení, jak oznámila vláda na svých
internetových stránkách.

Vůdce KLDR Kim Čong-il přijel do Ruska
20.08.2011 Severokorejský vůdce Kim Čong-il
zahájil svou návštěvu Ruska a již v sobotu se
setká s ruským prezidentem Dmitrijem
Medveděvem v Ulan-Ude na Sibiři. Dnes to
potvrdila tisková služba Kremlu. Jedná se o
vůdcovu první návštěvu Ruska od roku 2002.
Severní Korea minulý týden sdělila, že Dmitrij
Medveděv zaslal Kim Čong-ilovi dopis, v němž
vyzývá k širší spolupráci ve sféře energetiky mezi
Ruskem a oběma Koreami, což by podle ruského
prezidenta posílilo bezpečnost v regionu. Rusko se
spolu s USA, Čínou, Japonskem a Jižní Koreou
účastní šestistranných jednání o neprůhledném
jaderném programu Severní Koreje, která jsou
však od prosince 2008 na mrtvém bodu.

Čína vyzvala USA ke zmírnění obchodního
režimu
19.08.2011 Čína počítá s tím, že Spojené státy
zmírní omezení týkající se čínských obchodních
společností. Oznámil to čínský viceprezident Xi
Jinping během dnešního setkání představitelů
podnikatelské sféry v Pekingu, kterého se zúčastnil
rovněž americký viceprezident Joseph Biden. Čína
je v současné době největším zahraničním
věřitelem Spojených států a vlastní americké
dluhopisy v hodnotě více než biliónu dolarů.

Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov: Jednání o
íránském jaderném programu může být brzy
obnoveno
19.08.2011 Írán přijal zatím blíže nespecifikovaný
ruský návrh, rozhovory o kontroverzním íránském
jaderném programu by tak mohly být v nejbližší
době obnoveny. Oznámil to ruský ministr zahraničí
Sergej Lavrov po středečním jednání se svým
íránským protějškem Alím Akbarem Sálehím v
Moskvě. Šest mezinárodních zprostředkovatelů
(Rusko, USA, Francie, Británie, Čína a Německo)
vyzývají Teherán, aby upustil od svého programu
obohacování uranu, Írán však nadále trvá na svém
právu na rozvoj mírové jaderné technologie.

Rusko nepodporuje výzvy k rezignaci Bashara
al-Assada
19.08.2011 Rusko nepodporuje volání USA a
západních zemí po rezignaci syrského vůdce
Bashara Assada. Podle ruského ministerstva
zahraničí je třeba syrskému vůdci poskytnout čas
na provedení reforem oznámených syrskými
úřady.

NATO intenzivně bombarduje Tripolis a chystá
se na evakuaci cizinců
19.08.2011 Libyjští povstalci zahájili rychlý postup
k hlavnímu městu, kde se nyní nachází tisíce
cizinců, především dělníků a pomocných sil z
Afriky a Asie. Mluvčí Mezinárodní organizace pro
migraci (IOM), Jemini Pandya, řekl, že operace na
záchranu Egypťanů a dalších cizinců uvězněných
v Tripolisu těsně před pravděpodobným posledním
bojem o hlavní město začne během několika dní a
to nejspíše z moře. NATO mezitím silně
bombarduje celý Tripolis včetně obytných čtvrtí.
Byl zcela rozmetán dům švagra Muammara
Kaddafiho, který měl významné postavení v
tajných službách, stejně jako byl zabit mluvčí
libyjské vlády. Libyjská vláda zatím obviňuje
útočné vrtulníky NATO z cíleného "lovení"
představitelů libyjské vlády a státní správy.

Egypt podal oficiální protestní nótu proti Izraeli
kvůli zabití svých mužů
19.08.2011 Egyptská vláda podala nótu, ve které
odsuzuje zabití jednoho důstojníka a dvou
příslušníků své Centrální bezpečnostní služby na
hranicích s Izraelem. Incident Egypt označil za
vraždu a žádá jeho prošetření a poskytnutí všech
informací, které mohou objasnit, proč izraelský
bojový letoun muže zabil. Izrael zatím na nótu
neodpověděl, přičemž již druhý den provádí útoky
v Gaze kvůli ostřelování svého území
palestinskými raketami.

Somaliland, světem neuznávaný stát v
Somálsku, uzavřel dohody s Číňany
19.08.2011 Prezident Somalilandu Ahmed
Mohamed Silanyo oznámil, že byly uzavřeny
dohody s Čínou, které mají posílit ekonomiku
tohoto státu, který v roce 1991 vyhlásil nezávislost
na Somálsku a dodnes není uznán žádným
státem. Čínské firmy uzavřely dohody na
rozšíření přístavu Berbera, vybudování rafinérie a
stavbu silniční sítě. Somaliland se nachází na
severu Somálska a byť je v občanské válce s
centrální somálskou vládou, její moc sem již
dlouho nesahá a místní vůdčí klan drží území
pevně v rukou.

Turecko zřídí svou ambasádu v Somálsku
19.08.2011 Turecký premiér Tayyip Erdogan dnes
při své návštěvě v Mogadišu oznámil, že Turecká
republika bude mít své stálé zastoupení v
Somálsku. Stejně tak hned v první den své
návštěvy přislíbil turecký premiér, že Turecko
postaví silnici z centra Mogadiša na letiště, zajistí
nové vrty studen a lepší zásobování vodou a
stejně tak chce pomoci s výstavbou škol a nových
obytných domů. Turecko se stále více aktivněji
zapojuje do dění v Africe a zvláště v Somálsku, ve
kterém brzy může skončit dlouholetá občanská
válka.

Vláda se bude zabývat posuzováním návrhu
týkajícího se financování důchodů
19.08.2011 Vláda by se dnes měla zabývat
posuzováním návrhu novely zákona ministra
financí Miroslava Kalouska (TOP 09) a poslance
ODS Marka Bendy, která by mohla umožnit použití
peněz z privatizace a dividendy ze státních
podniků na důchody.

Libyjští povstalci obsadili ropná pole u
Zawiyah, postoupili k městu Sabratha
19.08.2011 Rebelové dokončili obsazovaní
ropných polí u města Zawiyah a podle posledních
informací nyní vedou boje o město Sabratha, které
je zapsáno jako světové dědictví UNESCO, kvůli
velkému množství římských antických památek.

www.pressexpress.cz strana 1 www.rychlenoviny.cz

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


pondělí

22
srpen

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

Povstalci nyní tvrdí, že drží v rukou již 90% města.
Dobytí Zawiyah je důležitým úspěchem povstalců,
neboť nyní mají snazší kontrolu nad zásobovacími
cestami z Tuniska, zatímco libyjská vláda v
Tripolisu se tím dostává do větší izolace.

Izraelská armáda zabila egyptského důstojníka
a dva agenty na hranicích
19.08.2011 Poté, co Izrael po útoku na jihu svého
svém území zahájil bombardování Gazy, přišly i
útoky podél egyptských hranic, kde izraelské
letadlo údajně pronásledovalo militantní
ozbrojence. Při střelbě přímo na hranicích však byl
zabit důstojník dva další příslušníci tzv.
Centrálního bezpečnostního sboru. Situace na
hranicích Sinaje a Izraele začíná být podel
některých pozorovatelů napjatá v souvislosti s tím,
že egyptská armáda zahájila postup na Sinajský
poloostrov v rámci zabezpečování svého území
proti místním ozbrojencům. Ovšem
Egyptsko-izraelská mírová smlouva z konce 70. let
bylo Egyptu povoleno mít na území Sinaje pouze
minimální množství lehce ozbrojených členů
pohraniční stáže na 266 km dlouhou hranici. Izrael
také v roce 2005 odmítl žádost Egypta o zvýšení
počtu mužů na Sinaji na 3500 mužů z obavy o
svou bezpečnost.

Turecký premiér zahájil návštěvu Somálska
19.08.2011 Turecký premiér Tayyip Erdogan dnes
zahájil plánovanou návštěvu hladomorem
postiženého Somálska. Premiér se chystá navštívit
uprchlické tábory a jednat o pomoci. Podle
odborníků se ale nyní Turecko, hostící na začátku
týdne summit Organizace islámské spolupráce
(OIC), především snaží ukázat své ambice a začít
vlastní expanzi na africké trhy.

V Pobřeží slonoviny byl poprvé obviněn bývalý
prezident Laurent Gbagbo 
19.08.2011 Bývalý prezident Pobřeží slonoviny
Laurent Gbagbo, který přišel o moc v bojích se
současným prezidentem Allasane Ouattarou, byl
nyní poprvé od svého zadržení obviněn státním
zastupitelstvím. Laurent Gbagbo, o kterém se nyní
poprvé od ukončení bojů zásadně zmínila
současná vláda, čelí obvinění z hospodářských
trestných činů, ozbrojených loupeží, plenění a
zpronevěry. Obvinění čelí také 57 vojenských
důstojníků a tehdejší šéf Gbagbovi politické strany
Pascal Affi N'Guessan spolu s 11 svými
spolupracovníky. Většinou se obvinění týká tzv.
napadení státní bezpečnosti.

Zimbabwe vydalo 14-ti denní ultimátum pro
zahraniční firmy - musejí převést majoritní
podíly do rukou místních
19.08.2011 Vláda Zimbabwe dnes oficiálně vydal
ultimátum trvající 14 dní, do kterých musí všechny

zahraniční společnosti, včetně těžařských firem,
předložit přijatelné plány na převedení majoritních
podílů do rukou občanů Zimbabwe - tedy například
místních obchodníků apod. Pokud tak firmy
neučiní, přijdou o licence k podnikání v Zimbabwe.
Lhůta byla vydána v souladu s novým zákonem o
převodu 51% vlastnictví místním do 5 let. Vláda
také informovala o tom, že již bylo zamítnuto 171
návrhů především od důlních společností, které
navrhovaly prodej 26% majetku vládě a zbylých
25% majetku měly samy použít na zlepšení místní
infrastruktury, vzdělání a zdravotní péče.

Ministr zdravotnictví chce udělat maximum pro
navýšení platů lékařů a sester
18.08.2011 Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP
09) dnes ujistil lékaře a zdravotní sestry, že udělá
vše pro to, aby jejich plat v příštím roce vzrostl. V
memorandu, které ministr podepsal s lékařskými
odbory, vláda slibuje navýšení mezd v roce 2012 o
deset procent. Zdravotní pojišťovny ovšem chtějí
nemocnicím platit méně.

PPP projekt v Ústřední vojenské nemocnici
Praha zrušen
18.08.2011 Tento miliardový projekt vláda zrušila z
důvodu jeho finanční náročnosti. ÚVN Praha
vyplatí dle smlouvy vítězi výběrového řízení
konsorciu Prague Military Hospital Concession
kompenzaci ve výši 143 mil Kč. Ministr obrany
Alexandr Vondra dle jeho slov podporuje projekty
PPP, ale je nutné je pečlivěji vybírat.

Izrael se opět odmítl omluvit za smrt 9
tureckých občanů
17.08.2011 Izraelská vláda oznámila Spojeným
státům, které se snaží zprostředkovat usmíření
mezi Tureckem a Izraelem, že se neomluví za
zabití 9 tureckých občanů , kteří se účastnili
prolomení blokády Gazy lodí aktivistů 31. května
2010. Kabinet izraelského premiéra Benjamina
Netanjahu to oznámil po závěru vyšetřování
incidentu komisí OSN, která podpořila blokádu
Gazy Izraelem. Reakce Tureckého
premiéra Tayyipa Erdogana byla stejně tak
nesmířlivá - Turecko odmítlo akceptovat zjištění
komise, stejně tak odmítá jakékoliv zlepšení vztahů
s Izraelem, dokud nebude zrušena blokáda Gazy a
z Izraelské strany nepřijde omluva a stejně tak
Turecko vzkázalo USA, že hrozí vytvoření
nepřekonatelné mezery mezi jím a Izraelem. Pro
USA jsou oba tyto státy nejdůležitějšími spojenci v
oblasti Blízkého východu a proto se snaží co
nejaktivněji spor urovnat.

Čínské úřady uzavřely přistěhovalecké školy v
Pekingu
17.08.2011 14 000 dětí přistěhovaleckých dělníků
se v hlavním městě ocitlo bez další možnosti

vzdělávat se. Čínské úřady uzavřely budovy těchto
škol z důvodu údajných bezpečnostních
nedostatků. Tento krok potvrzuje názor mnohých
expertů na lidská práva, kteří se domnívají, že děti
imigrantů v Číně čelí závažné diskriminaci. Děti
přistěhovalců již v zemi nesmí navštěvovat státem
financované vzdělávací instituce.

Libyjští povstalci zahajují boje o ropné rafinerie
u města Zawiyah
17.08.2011 Poté, co libyjští rebelové tvrdili, že
obsadili město Zawiyah, ohlásili nyní plánovaný
útok na dle vlastních slov poslední síly loajální
Muammarovi Kaddafimu. Libyjská armáda drží v
rukou ropné pole u Zawiyah a těžce ostřeluje
povstalce v centru města, ovšem stejně tak čelí
útokům letadel NATO. Podle povstalců byl také
objeven masový hrob se 150 mrtvými, které údajně
zabila libyjská armáda.

Indie- desítky tísíc demonstrantů v ulicích
17.08.2011 Obyvatelé indických měst vyšli do ulic
na podporu nedávno uvězněného Anna Hazareho,
který se zasazoval o zavedení tvrdého
antikorupčního zákona. Tento zákon by mohl
zabránit opakování korupčních afér, při nichž přišla
Indie o desítky miliard dolarů. Demonstrace
probíhají především v metropolích Bangalore, Dílí,
Bombaj a Kalkata. Lidé požadují propuštění Anna
Hazareho a zároveň okamžité vládní řešení
korupční situace. Nepokoje každým dnem nabývají
na síle.

Organizace islámské spolupráce (OIC) pošle
Somálsku 350 milionů dolarů
17.08.2011 Organizace islámské spolupráce
(OIC), která mimořádně zasedá v Tureckém
Istanbulu kvůli hladomoru ve východní Africe,
rozhodla o pomoci Somálsku částkou 350 milionů
dolarů. Oznámil to generální tajemník OIC
Ekmeleddin Ihsanoglu přičemž také přislíbil další
závazky ve výši až 500 milionů dolarů. Turecký
premiér Tayyip Erdogan v souvislosti s dnešním
jednáním OIC odsoudil "západní milionáře" za
lhostejnost a zkritizoval západní kapitalismus.
Stejně tak se Turecko významně odvolávalo na
islámskou zbožnost a soudržnost při vyzývání k
pomoci Somálsku. Podle Velké Británie nyní hrozí
v Somálsku smrt vyhladověním 400 000 dětí.

Syrský přístav Latakia je nyní ostřelován tanky
16.08.2011 Poté, co bylo město ostřelováno
vojenským námořnictvem, zahájily nyní tanky
ostřelování chudých sunnitských čtvrtí na okraji
města. Přístavní město Latakia je jedním z
center protestů a nepokojů proti
prezidentu Basharu al-Assadovi a nachází se v
něm až 20 000 radikálních odpůrců.
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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: Marek Görges, jr.
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