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Kdy na mš i svatou do kostela?
vloženo: 21.4.2020, 13.20
Spolu s uvolň ová nı́m opatřenı́ proti šıŕ ě nı́ koronaviru by se mě li vě rı̌ ć ı́ postupně vracet do kostelů . A o tý den
se posouvá Noc kostelů – na 12. června.

Vláda při uvolňování restrikcí zapomněla na církve. Duka chce kostely otvírat postupně
vloženo: 15.4.2020, 22.25
Plán uvolňování restrikcí, který po svém úterním jednání představila vláda, se nezmiňoval o náboženských
akcích, jako jsou například bohoslužby. Nyní náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zřejmě
přichystá vlastní plán, jak povolit...

Další prodloužení nouzového stavu? Hamáček to nemá vůbec jisté ani u Babiše
vloženo: 15.4.2020, 16.15
Ačkoli šéf ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) má už dnes jasno, že nouzový
stav bude nutné prodloužit i po konci dubna, zástupci stran, které by ve Sněmovně měly...
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Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) bude chtít na dnešním Ústředním krizovém štábu konkrétní odpovědi z
oblasti zdravotní péče, školství a k církevním obřadům
vloženo: 15.4.2020, 09.15
Na program dnešního jednání Ústředního krizového štábu byly z podnětu Víta Kaňkovského zařazeny tři
konkrétní okruhy, které je zapotřebí urychleně řešit. „Pokud to situace dovolí, je potřeba, abychom co
nejdříve postupně...

Velikonoční přání
vloženo: 10.4.2020, 06.52
Přeji požehnané Velikonoce všem, ve vlídnosti, laskavosti, ohleduplnosti a naději! A nezapomínejme, prosím,
telefonovat a psát svým blízkým a přátelům, kteří se v současnosti ocitají v osamocení, předně těm dříve...
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Promořování vyvolalo mezi lidmi zděšení. Virus si s námi dělá, co chce, říká člen krizového štábu
z KDU-ČSL
vloženo: 8.4.2020, 09.49
Rozhovor

Krizový š tá b v krizi - Nechtě jı́ bý t jen do počtu
vloženo: 8.4.2020, 09.42
Cásti opozice se nelı́bı́ jejı́ role v Ustřednı́m krizové m štá bu. Stě žuje si na malé vytı́ženı́.
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Sociální dávky, nezaměstnané i úřady práce čekají změny
vloženo: 7.4.2020, 23.55
Nejen kompenzace pro OSVČ a úlevy pro splácení úvěrů – poslanci na úterní schůzi Sněmovny schválili i dva
návrhy ministerstva práce a sociálních věcí.

Vít Kaňkovský po jednání Ústředního krizového štábu: Chceme více zapojit české ﬁrmy a být tak
méně závislí na dodávkách z Číny
vloženo: 3.4.2020, 16.29
Lidovecký poslanec Vít Kaňkovský byl ve středu 1. dubna jmenován členem Ústředního krizového štábu. Do
činnosti štábu se zapojil tentýž den prostřednictvím videokonference. „Na prvním jednání jsem za KDU-ČSL
podal...

4

Nouzový stav do 30. dubna
vloženo: 3.4.2020, 10.33
Pů vodnı́ plá n Babišovy vlá dy, aby Sně movna přıś ̌tı́ ú terý prodloužila nouzový stav o dalšıć h třicet dnů , tedy
až do 11. kvě tna, se bě hem včerejška rozplynul.

Cena APLAUS Ná rodnı́ho ú stavu pro autismus představuje vı́tě ze
vloženo: 1.4.2020, 12.45
Cena APLAUS, kterou vyhlašuje Ná rodnı́ ú stav pro autismus (NAUTIS), je každoročně udě lová na jednotlivců m
a organizacı́m, které se zasazujı́ o to, aby se lidem s autismem žilo lé pe. Letošnı́ ročnı́k je...
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Poslanci zdravotního výboru podporují nezbytná opatření vlády, ti opoziční ale upozorňují na
jejich ekonomické a sociální dopady
vloženo: 1.4.2020, 09.39
„Vláda postupuje uvážlivě s ohledem na stav znalostí o současné koronavirové epidemii, navíc s ohledem na
běžný život nás všech. Preventivní opatření musí být rázná a jasná,“ tak hodnotí opatření...

Opozice vybrala kandidáty do krizového štábu. Zvoleni byli Kaňkovský, Šmucler, Červíček a
Matějka
vloženo: 31.3.2020, 21.40
Z opozičních kandidátů budou v Ústředním krizovém štábu poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL),
prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor a bývalý policejní prezident Martin
Červíček (ODS) a ekonom...
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Distanční kontakt lékaře s pacientem i jeho hrazení pojišťovnou podporujeme, říkají poslanci
vloženo: 27.3.2020, 09.12
Aktuální koronavirová krize urychluje zavádění chytrých řešení eHealth, s nimiž jsme dosud v českém
zdravotnictví otáleli. Zvládnutí epidemie vyžaduje omezit přímé kontakty mezi lidmi. V případě zdravotní
péče je řešením, tam kde to...

Do krizového štábu lékař, bývalý voják a expolicisté. Jsou to i politici
vloženo: 26.3.2020, 09.55
Lékaři, bývalí policisté, voják v záloze a ekonom, z toho čtyři aktivní politici. Takové kandidáty chtějí vyslat
opoziční strany do Ústředního krizového štábu, který vede epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví
Roman Prymula.
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