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1. Týdenní report mediálních článků UZS ČR (16.12.…  Facebook - Příspěvky

2. mediální články UZS ČR od firmy TOXIN sro za období 16.12.-23.12.2019 zde:https://t.co/d66pHu39Yk  Twitter.com - Příspěvky

3. Elektronické varování před nebezpečím ČT1 - Události

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.12.2019 (16:57:59) Sociální sítě UZS Facebook - Příspěvky Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Týdenní report mediálních článků UZS ČR (16.12.-23.12.2019) od firmy TOXIN s.r.o.týdenní report naleznete zde:
https://www.uzs.cz/soubory/Unie%20zam%C4%9Bstnavatelsk%C3%BDch%20svaz%C5%AF%20%C4%8CR%20(23.12.2019%2008_04).pdf

SEKCE: Instituce a organizace

KLÍČOVÁ SLOVA:  uzs (2x), čr (2x), unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.12.2019 (17:00:14) Sociální sítě UZS Twitter.com - Příspěvky UnieCr

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

mediální články UZS ČR od firmy TOXIN sro za období 16.12.-23.12.2019 zde:https://t.co/d66pHu39Yk

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  uzs (2x), čr (2x)

1. Týdenní report mediálních článků UZS ČR (16.12.…  
seznam | nahoru

2. mediální články UZS ČR od firmy TOXIN sro za období 16.12.-23.12.2019
zde:https://t.co/d66pHu39Yk  seznam | nahoru

1/2

https://www.maximusweb.cz/public/export/75013?userID=797
https://www.maximusweb.cz/public/export-format/75013?type=export-html
https://www.maximusweb.cz/public/export-format/75013?type=export-pdf
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTc5ODc1MjgsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTc5ODc1MjgsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTc5ODc1MjgsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/17987528
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/17987528
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUniezamestnavatelskychsvazuCR%2Fposts%2F456839191661003
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTc5ODY4NjMsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTc5ODY4NjMsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTc5ODY4NjMsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/17986863
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/17986863
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUnieCr%2Fstatus%2F1210591223355977736


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.12.2019 (23:30:01) TV UZS ČT1 - Události Události

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátorka:
"Elektronická upozornění, SMSky nebo e-maily – česká města varují své obyvatele před nebezpečím novými cestami. Upozorňují tak na povodně, požáry anebo uniklé látky. Zpráva se dostane i k
lidem, kteří jsou zrovna mimo inkriminovanou oblast – třeba v práci nebo na dovolené."

Reportérka:
"Aktuálně informace o dopravě i bezpečnosti. Pracovníci operačního střediska krizového štábu hlídají situaci v Praze 24 hodin denně."

Vít Hofman /mluvčí, Magistrát hl. m. Prahy/:
"Kolegové zde vyhodnocují zprávy, které jim přicházejí z několika kanálů."

Reportérka:
"A rozhodují taky o závažnosti události. O těch mimořádných město nově informuje i přes notifikace nebo SMS zprávy. Lidé si musí aplikaci nejprve sami stáhnout."

Vít Hofman /mluvčí, Magistrát hl. m. Prahy/:
"Tohle je prvotní informace o tom, něco se děje, dej si uživateli pozor."

Reportérka:
"Metropole varování otestovala během proti povodňového cvičení. Na řadu by přišlo i během ozbrojeného útoku nebo třeba při rozsáhlém požáru. Před 3 lety hořela tady v brněnských Černovicích
sklad s molitanem. Černý škodlivý dým bylo vidět z celého Brna a rychle se šířil. Na rozdíl od informací a bezpečnostních pokynů, to by se teď mělo změnit. Město začalo využívat nový způsob, jak
šířit varovná hlášení."

Bronislav Špaček /vedoucí odboru obrany, Magistrát města Brna/:
"Zadáme, co to je za událost, napíšeme požár velkého rozsahu, varování ohledně nebezpečných látek v ovzduší. Více informací a je tam prostě aktivní ling."

Ondřej Švrček /autor, aplikace Mobilní rozhlas/:
"Mají záchranné složky možnost oslovit lidi, kteří se v té zasažené oblasti nachází, taky ty lidi, který se v tý oblasti nenachází, ale zajímají se o ni. Například mají tam firmu nebo prostě nějakou
nemovitost nebo třeba děti."

Reportérka:
"Dnes varování přes mobilní rozhlas a aplikaci záchranka funguje v Praze, Brně a Plzni. Autoři jednají i s dalšími městy a kraji."

Filip Maleňák /autor, aplikace Záchranka/:
"V této chvíli společně aplikace záchranka a mobilní rozhlas pokrývají záchranka asi 1,1 milionů lidí a společně s mobilním rozhlasem až 1,5 milionů lidí."

Reportérka:
"Do roku 2022 má začít fungovat i celoevropský systém reverz 112. Ten odešle SMS zprávu na mobilní telefony v ohrožené lokalitě."

Rudolf Kramář /vedoucí pracoviště komunikace, Generální ředitelství ÚZS ČR/:
"V současné době je ve fázi testování a vše nasvědčuje tomu, že bysme skutečně do roku 2022 měli ten systém stihnout zavést."

Reportérka:
"V provozu ale zůstanou i klasické sirény. Ty fungují třeba i při výpadku proudu. Barbora Žítková a Markéta Žižková, Česká televize."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Marcela Augustová
EDITOR: Barbora Žítková a Markéta Žižková

KLÍČOVÁ SLOVA:  úzs (1x), čr (1x)
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3. Elektronické varování před nebezpečím  
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