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Prymula převzal Ministerstvo zdravotnictví, budoucnost Evropy bez emisí a Německo omezí cestování z ČR  
  22. 9. 2020, 14:29, Pořad: Odpolední zprávy , Stanice: Televize Seznam, Sentiment: Negativní

Nová opatření proti šíření koronaviru. Ministr Prymula je zveřejní do dvou dnů.

Evropská města bez emisí. Lidé postupně přecházejí na alternativní dopravu.

Německo bude nově vyžadovat po všech Češích test na koronavirus nebo karanténu.

To jsou hlavní témata Odpoledních zpráv Televize Seznam. Vítejte u nich.

Vývoj koronavirové situace v Česku má po několika týdnech první pozitivní bilanci.

Takzvané reprodukční číslo se od neděle drží na hodnotě 1,3. A to je nejnižší číslo od začátku září. Pokud by se situace dál vyvíjela
stejným směrem, šlo by podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Jaroslava Duška o zbrždění a návrat ke
kontrolovanému šíření onemocnění.

Za včerejšek přibylo v Česku 1476 potvrzených případů nákazy koronavirem. V nemocnicích je s covidem-19 aktuálně 494 lidí. Nejvíce
nakažených je v pěti okresech, v Chebu, v okrese Plzeň-Jih, Uherské Hradiště, Beroun a v Praze.

Roman Prymula převzal funkci ministra zdravotnictví. Do úřadu nastoupil po včerejší rezignaci Adama Vojtěcha a také v době, kdy v
České republice padají rekordy v počtu nakažených. Jeho hlavním úkolem bude postupovat tak, aby se podařilo zmírnit epidemii
koronaviru. Hned v příštích dnech plánuje přijít s novými opatřeními.

V tuto chvíli ale zatím nepočítá s vyhlášením nouzového stavu.

To, co je primárním úkolem, je opravdu operativní management, krizový management, který by měl nějakým způsobem zachytit nástup
této epidemie.

A pokud možno ji zklidnit. V tuto chvíli probíhají velmi intenzivní diskuze na téma, jestli opatření, která mohou být vyhlášena, je možno
vyhlásit, aniž bude vyhlášen nouzový stav, a zatím se zdá, že většina těchto opatření takto vyhlášena může být, takže teď v dohledné
době se nouzový stav nebude zavádět, ale já jsem nevyloučil, že ta situace může v horizontu jednoho nebo dvou týdnů nastat.

Společnost je rozdělená. Někteří lidé berou nenošení roušky jako protest proti vládě. I to zaznělo ve večerním televizním projevu k
národu premiéra Andreje Babiše.

Ve své řeči zhodnotil stávající epidemiologickou situaci, poděkoval bývalému ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a vyzval Čechy k
soudržnosti.

Budu k vám jako vždycky upřímný a otevřený. Epidemie je zpět.

Bohužel. Čísla nákazy závratně rostou.

V posledních dnech nám byly předloženy scénáře vývoje, které mě značně znepokojily.

I já jsem se nechal unést nastupujícím létem a atmosférou ve společnosti.

To byla chyba, kterou nechci zopakovat. Slyšel jsem, že nenošením roušky chtějí někteří občané vyjádřit protest proti vládě a vládním
opatřením.

Těmto lidem bych ale chtěl vzkázat: Ty roušky nenosíte kvůli Babišovi, Vojtěchovi nebo Prymulovi, ale kvůli vašim rodičům a prarodičům,
vím, že to zvládneme, protože v těžkých chvílích se náš národ vždycky dokázal semknout. Chci moc poděkovat našim hygienikům,
armádě, zdravotníkům, sestřičkám, medikům, laboratořím, ajťákům, policistům, hasičům, záchranářům a dobrovolníkům. Mají za sebou
těžkou dobu.

Poďme se znovu semknout. Koronavirus jsme porazili jednou, porazíme ho i podruhé. - Změny v testování na koronavirus na ijžní
Moravě.

Fakultní nemocnice Brno nově upřednostní lidi s příznaky nákazy před samoplátci.

Těm mají sloužit soukromé laboratoře. Od října potom bude jezdit krajem speciální covidový autobus. Poprvé se objeví u brněnského
výstaviště.

Přeplněná odběrová místa a čekání na test i několik dní. To se má na jižní Moravě změnit. Fakultní nemocnice Brno zřídí nové prostory
pro testování.
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Pomůže i mobilní autobus. - Tady jsme se chtěli dostat opravdu blíže občanům, to znamená do centra nebo k nákupním centrům, aby ti
lidé k nám nemuseli dojíždět řadu kilometrů.

Ty se však netýkají pouze nových míst. Jihomoravský kraj minulý týden zastavil registraci pro samoplátce.

Nyní na všech odběrových stanicích budou testováni pouze lidé identifikovaní krajskou hygienickou stanicí nebo lékařem. - Jako
nemocnice máme v popisu práce se dominantně starat o nemocné lidi, tudíž jsme dali přednost tak, aby se zkrátila doba čekání na test
především u těch, kteří mají klinické příznaky nebo anamnézu. - Největší nemocnice na Moravě reaguje na potřebu navýšit testovací
kapacity. - V současné době máme kapacitu zhruba těch 200 stěrů, o stovku navýšíme tím stacionárním místem odběrovým před fakultní
nemocnicí a možná o těch 80 až 100 zvládneme tady v tom mobilním autobuse, takže budeme někde na čtyřech stovkách na den. - S
financováním provozu a údržby vozu pomůže Jihomoravský kraj. - Fakultní nemocnice s tímhle přišla, samozřejmě řekla, že ne všechno
je schopna zafinancovat, a jsem rád, že Jihomoravský kraj uvolnil 600 tisíc korun na to, abysme mohli tohle pojízdné pracoviště mít. - Od
1. října bude minibus stát u brněnského výstaviště.

Tam se zdrží týden. V případě potřeby potom zasáhne v ohniscích nákazy.

Pro Televizi Seznam Kamila Kroupová.

Odborníci na vzdělávání vyzvali Ministerstvo školství k diskuzi o změnách v inkluzi.

Podle návrhu ministerstva by se měla omezit v budoucnu pomoc asistentů pedagoga jen na děti s některými typy speciálních potřeb
vzdělávání. S tím pedagogové nesouhlasí. Navržené změny odepřou podle nich pomoc desítkám tisíc dětí, které ji potřebují. -
Projednávání takzvané kauzy Stoka pokračuje. Podnikatel Lubomír Smolka se přiznal k předávání úplatků. V případu údajné korupce na
radnici Brno-střed je obžalováno 11 lidí.

A dvě firmy, včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Ten vinu popírá. Výše úplatků měla dosáhnout téměř 50 milionů
korun.

Celkem šlo o 27 zakázek. - Předseda senátu Miloš Vystrčil nebo íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Širín Ebadiová. Také ti budou
mezi řečníky letošního ročníku mezinárodní konference Forum 2000. Jejím posláním je podpora demokratických hodnot a lidských práv.
Kvůli koronaviru se 24. ročník konference uskuteční pouze ve virtuální podobě.

Marečku, mám tady takový lehčí infarkt. Někde na Vinohradech.

Nepodíval by ses mi na to? Čau Marku, posílám ti tam hasiče a policajty na otevíračku.

Ta paní se nedokáže doplazit ani ke dveřím, takže budete muset otevírat, jo?

Ale stejně je to práce snů, která má navíc smysl.

Doprava s nulovými emisemi a uhlíkově neutrální Evropa do roku 2050. To je cíl předsedkyně Evropské komise Ursuly von der
Leyenové. Právě bezemisní doprava pro všechny je tématem letošního týdne mobility, který vrcholí dnešním dnem bez aut. Kam je
možné se v omezení emisí během třiceti let posunout? O tom už s naším hostem, dopravním expertem z Autoklubu České republiky
Liborem Budinou. Dobrý den.

Hezké odpoledne, vám i posluchačům. - Máte vizi, jak toto uskutečnit, a půjde to?

Já se musím přiznat, že podle mého názoru to úplně reálné není. Samozřejmě 30 let je poměrně dlouhá doba, takže se to může nějakým
způsobem vyvinout, ale muselo by to být z hlediska nějaké podpory těch motoristů, aby dostávali třeba dotace na elektromobily, jako se s
tím teďka setkáváme v Německu. Já si myslím, že za těch 30 let, a možná i dřív, se setkáme s tím, s nějakým rozumným mixem toho, že
nám v provozu budou jezdit čisté elektromobily, vozidla třeba s vodíkovým pohonem, hybridní vozy a tak dále. - Je tedy řešením
elektromobilita a bude to stačit?

Určitě si myslím, že ne. Samozřejmě ta jednotlivá města k tomu přistupují různě.

Hledají takzvaná chytrá řešení, takzvaná smart cities, a samozřejmě to souvisí i s tou infrastrukturou a v těch městech se třeba využívá
hodně ta sdílená mobilita, kdy se třeba sdílí jedno vozidlo s více uživateli, a také carpoling, kdy třeba studenti přes aplikaci objednávají
sdružené jízdy. Ale samozřemě hodně záleží na té instrastruktuře. - Co se týká elektromobility, jak je na tom Česko?

V porovnání s jinými evropskými státy.

Já úplně nemám statistiku, jak je na tom Česká republika, ale takovými tahouny celkově v té Evropě je Německo a Norsko, ty jsou na
těch předních příčkách.
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Německo má vůbec nejvíce prodejů těch vozidel s alternativním pohonem.

Norsko zase dominuje v tom, že počet registrací s alternativním pohonem ku těm registrovaným vozidlům klasicky na spalovací motory
dominuje a je první, takže 8 z 10 registrovaných aut je právě s alternativním pohonem.

Pak dalšími tahouny je Španělsko, Nizozemsko, Itálie a také Francie.

My jsme třeba, v letošním roce zatím se registrovalo asi 1500 elektrických vozů a 800 hybridních vozů, což jsou nárůsty o 200 % a 400
%, takže se budeme určitě pohybovat kolem těch příček deset až patnáct, patnácté místo, ale bude to hodně podobné s ostatními státy,
protože ruku v ruce tam musí být nějaká vybavenost, infrastruktura, nabíječky a tak dále. A samozřejmě některé státy podporují ty dotace
na elektromobily. V současné době třeba u nás v České republice firmy dostávají dotace na to, aby svůj vozový park vybavily
elektromobily nebo celkově "čistějšími" vozidly třeba s hybridními motory.

Já vám děkuju moc za informace, to byl Libor Budina z Autoklubu České republiky.

Děkuji, na shledanou.

Německo zřejmě už zítra zařadí celou Českou republiku mezi rizikové oblasti.

Při vstupu na své území tak bude vyžadovat test na koronavirus nebo dvoutýdenní karanténu.

Po jednání se svým berlínským protějškem to oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Podle českých diplomatů se omezení nebudou týkat pendlerů a pracovníků v mezinárodní dopravě. Restrikcím nebudou vystaveni ani ti
Češi, kteří Německem budou jen projíždět. Spolková republika už teď považuje za epidemiologicky rizikové oblasti Prahu a Středočeský
kraj.

Odpolední zprávy Televize Seznam jsou u konce, teď pro vás máme ještě novinky ze sportu.

A těšíme se na vás zase u Večerních zpráv. Začínají tady na Televizi Seznam v 18:30. Boj o Stanleyův pohár je po dvou zápasech
srovnaný. Tampa Bay se dvěma Čechy v sestavě v noci porazila Dallas. Blesky rozhodly druhé finále během necelých čtyř minut úvodní
třetiny. Ve 12. minutě využil přesilovou hru ranou z mezikruží Braydon Point.

Gól v početní výhodě přidal po třech minutách také Ondřej Palát. Po sérii střílených přihrávek se před ním otevřela branka a bylo to 2:0.
Rodák z Frýdku-Místku se v letošním play-off trefil už podeváté a překonal své maximum z roku 2015. Třetí důvod k radosti dal Tampě za
necelou minutu dlouhým nahozením Kevin Shattenkirk.

Po zbytek zápasu se Dallas snažil dotáhnout manko. Snažili se o to hlavně Clingberg s Radulovem, kteří připravili góly pro Pavelského a
Jan Marca. Víc než dvě branky ale hvězdy nevykouzlily. Tampa vyhrála 3:2 a srovnala sérii na 1:1. Poprvé od 5. srpna se do hry zapojil
obránce Jan Rutta. Za 15,5 minuty stihl jednou vypálit na branku a zblokovat tři střely Dallasu.

Fotbalisté Slavie dnes večer vstoupí do předkola Ligy mistrů. O postup mezi evropskou elitu a tučný příspěvek do klubového rozpočtu se
Pražané poperou s mistrem dánské ligy. FC Midtjylland opanoval domácí soutěž dvakrát za poslední tři roky. Do hlavní části Ligy mistrů
se ale nikdy neprobojoval.

Sešívaní očekávají velkou porci naběhaných kilometrů a neprostupnou obranu, která v loňském roce inkasovala méně než gól na zápas.
V kvalifikaci potom pomohla k postupu přes Ludogorec a Young Boys Bern. - Všechny ty zápasy v Evropě postoupili naprosto
zaslouženě.

V každém zápase byli mnohem lepší, hlavně nedostávají góly. Mají velmi dobrou, takový tým, který hraje hodně bezpečně. V podstatě na
tu defenzívu mají šest hráčů, čtyři obránce.

Dva defenzivní záložníky. - Slávisté začnou dvojzápas doma v Edenu, kde loni podruhé porazili rumunskou Kluž a po dvanácti letech
prošli do základní skupiny. - Pořád to máme v hlavách.

Samozřejmě víme, o co hrajeme dneska. Samozřejmě jsme si to říkali, jaký ten dvojzápas byl, a samozřejmě chceme zase navázat letos.
Takže vzpomínky jsou, jsou krásný, ale teď nás čeká další zápas, další tým.

Španělský fotbalový klub Atlético Madrid osvěžil útočné řady. Tým opustil Španěl Alváro Morata, který dnes ráno podstoupil zdravotní
prohlídku v Juventusu.

Sedmadvacetiletý útočník se do italského klubu vrátil po čtyřech letech.

Jako náhradu získalo Atlético podle španělských médií Luise Suaréze z Barcelony.
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Katalánci už neměli o uruguajského útočníka zájem. Suárez měl ale na severu Španělska platnou smlouvu a dále bude pobírat část
platu.

Zpravodajská relace Televize Seznam.

Pořad: Odpolední zprávy

https://monitora.cz/

