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V čele sněmovního sociálního výboru bude lidovec Vít Kaňkovský
vloženo: 26.11.2021, 08.16
V čele sněmovního sociálního výboru bude lidovec Vít Kaňkovský. Byl včera zvolen všemi hlasujícími členy
výboru. Lékař Kaňkovský do předsednického křesla nastoupil po zdravotnické záchranářce Janě Pastuchové
(ANO), která se...

Exhejtman Běhounek: Vzdělávání nových lékařů nabourávají lobbisté
vloženo: 23.11.2021, 08.15
Kromě nedostatku stomatologů budou na Vysočině chybět také praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Po ministerstvu zdravotnictví žádáme plán aktuálních opatření
vloženo: 7.11.2021, 20.06
Dnes jsme se jako AntiCovid tým sešli s vládním centrálním řídícím týmem. Cílem bylo probrat aktuální vývoj
epidemie a zjistit, jak je na něj současná vláda připravena reagovat.
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Fórum: Kam by mělo po volbách směřovat české zdravotnictví?
vloženo: 25.10.2021, 09.38
Zda bude cca 415 miliard korun, což jsou ministerstvem ﬁnancí odhadované náklady veřejného zdravotního
pojištění pro rok 2022, využito efektivně a ku prospěchu pacientů i zdravotníků, záleží také na novém...

Lídr Kaňkovský: Bez KSČM? Historický milník
vloženo: 12.10.2021, 09.21
Na první povolební tiskovce koalice Spolu odpovídal její vysočinský lídr Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) na dotazy
novinářů.
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VOLBY 2021: Na Vysočině je rozhodnuto. Jak výsledky hodnotí volební lídři?
vloženo: 10.10.2021, 22.13
Kraj Vysočina již zná výsledky letošních parlamentních voleb. Nejvíce podpory od voličů dostala koalice
SPOLU (28 % hlasů), druhé skončilo hnutí ANO (26,73 %) následované koalicí PirStan (13,51 %). A...

Poděkování
vloženo: 10.10.2021, 21.47
Milí přátelé, chci Vám touto cestou vyjádřit obrovské DÍKY za vaši podporu pro koalici Spolu21 ve včerejších
volbách. Moc si vážím toho, že jste přišli k volbám a dali nám...

Sledování výsledků bylo pro koalici Spolu v Jihlavě jako Zátopkův běh
vloženo: 10.10.2021, 22.08
Restaurace Tři Knížata (jak příznačné) v centru Jihlavy se stala v sobotu odpoledne centrem volebního štábu
koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Výbuchy nadšení a radosti přišly po šesté...
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Hlavní problém vidím v systému ﬁnancování lékárenské péče
vloženo: 5.10.2021, 09.22
Jen pár měsíců po svém zvolení fungovalo současné představenstvo České lékárnické komory (ČLnK)
standardně. Od loňského jara jeho činnost výrazně ovlivňuje pandemie covidu-19. Co v současnosti musí
členové představenstva v souvislosti s koronavirem...

Odmítáme spolupráci s KSČM a SPD. Vláda vedená Babišem je nepřijatelná
vloženo: 1.10.2021, 22.20
Na dotazy Jihlavských listů odpovídá lídr kandidátky SPOLU Vít Kaňkovský.

Řešit chci kritický nedostatek zubařů a dětských lékařů
vloženo: 1.10.2021, 08.00
VYSOČINA (red) – Lídrem kandidátky koalice SPOLU na Vysočině je lékař a poslanec Vít Kaňkovský (KDUČSL). Právě s ním jsme si povídali především o koaliční kandidátce, kterou na Vysočině vede.
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Ochrana pitné vody nesmí ustoupit hlubinnému úložišti jaderného odpadu
vloženo: 25.9.2021, 10.05
Ochrana pitné vody nesmí ustoupit hlubinnému úložišti jaderného odpadu /HÚRAO/!

Chyby vlády, nová vlna covidu i „švejkovství“ Čechů: Hádky v debatě Blesku o zdravotnictví
vloženo: 22.9.2021, 09.20
Blesk Zprávy pokračují v živě vysílaných předvolebních debatách. Tentokrát přišli zástupci stran, hnutí a
koalic řešit téma českého zdravotnictví a tvrdých dopadů covidu na něj. Dohady přišly ve chvíli, kdy...
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Palovčík: Chybí lídři, kteří říkají pravdu
vloženo: 17.9.2021, 09.53
JIHLAVA (pab) - Bez většího zájmu veřejnosti se uskutečnila v úterý 14. září vzpomínka na 84. výročí úmrtí
zakladatele a prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka.

Lídři kandidátek Kraje Vysočina debatovali o životním prostředí. Odmítli zákaz prodeje
spalovacích motorů
vloženo: 16.9.2021, 09.23
Životní prostředí a zemědělství rozebírali lídři kandidátek z Kraje Vysočina v předvolební debatě. Odmítli v ní
zákaz prodeje spalovacích motorů, tématem byla ale i obnova lesů zasažených kůrovcem, extrémní počasí
nebo...
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