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Proč nemohu podpořit vládu ANO + ČSSD s podporou KSČM
vloženo: 12.7.2018, 09.23
Nemohl jsem mlčet k tomu, jak vznikla vláda ANO-ČSSD s podporou KSČM, jak komunista Grebeníček
nehorázně přepisuje historii, nemohl jsem mlčet k některým pasážím vládního prohlášení - níže je přepis...

Hlasování o důvěře vládě podporované KSČM
vloženo: 9.7.2018, 11.20
Novináři i mnozí z Vás se ptají, zda je náš odpor k vládě kvůli podpoře komunistů dostatečným důvodem k
hlasování proti vládě.

Brázdilovy výroky pohoršily jeho spolustraníky i kolegy z výboru
vloženo: 29.6.2018, 11.27
Od poslance Milana Brázdila (ANO) se distancují jeho spolustraníci i kolegové za zdravotního výboru. Výrok,
že homosexuálové jsou postižení považují za homofobní a nesprávný. Lídr hnutí ANO Andrej Babiš Brázdila...
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Prázdniny začaly!
vloženo: 29.6.2018, 10.59
Dětem přeji bezstarostné letní dny. Užijte si každý den naplno, s radostí a hlavně bez úrazu. Rodičům přeji
shovívavost a aby se jim podařilo nejen odpočinout od práce, ale i zvládnout...

Pro kvalitní zdravotnictví je dostatek lékařů a zdravotních sester nezbytný
vloženo: 28.6.2018, 13.59
Kvalita zdravotní péče je oblastí, podle které se posuzuje úroveň vyspělosti dané země. Jde přitom nejen o
požadovanou kvalitu zdravotní péče, ale také o dostupnost pro občany ve všech regionech....
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ČSSD a lidovci navrhli zrušení výplaty dávek v poukázkách, chtějí se vrátit k původnímu systému
vloženo: 26.6.2018, 22.45
Sociální demokraté a lidovci chtějí úplně zrušit povinné vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách.
Žádají návrat k předchozímu řešení, kdy lidé dostávali dávky v penězích a o výplatě...

Dávky ve stravenkách dělají z chudých ještě chudší
vloženo: 25.6.2018, 16.05
Čtyřicetiletá matka tří dětí z Prahy dostává polovinu sociálních dávek ve stravenkách a stěžuje si, že nelze
nakoupit hygienu. „Stravenky neberou na doplatek na recept v lékárně,“ uvedla její vrstevnice...
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MZ musí zapracovat na Zdraví 2020. Jinak by mohlo být ohroženo čerpání z evropských fondů
vloženo: 23.6.2018, 14.15
O plánu Zdraví 2020 nebylo z ministerstva zdravotnictví slyšet v posledních letech ani slovo. Situace se
změnila s příchodem současného ministra Adama Vojtěcha, který se rozhodl práci na něm znovu...

Šance, že ženy dostanou k penzi navíc pětistovku za vychované dítě, klesá
vloženo: 22.6.2018, 16.37
Pokus přidat ženám, které pobírají důchod, pětistovku navíc za každé vychované dítě, nejspíš neprojde.
Návrh nezískal podporu sociálního výboru Sněmovny. Neprošlo ani to, aby se na 30 či 25 let...
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RegioJet omezil cesty do Jihlavy
vloženo: 22.6.2018, 16.30
Žluté autobusy méně často zajíždějí do krajského města. Ostatní dopravci vyčkávají, co novinka přinese.

Chudí na stravenky doplácejí i v lékárnách
vloženo: 22.6.2018, 16.32
Čtyřicetiletá matka tří dětí z Prahy dostává polovinu sociálních dávek ve stravenkách a stěžuje si, že nelze
nakoupit hygienu. „Stravenky neberou na doplatek na recept v lékárně,“ uvedla její vrstevnice...
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Důstojný důchod je nezbytným předpokladem pro důstojné stáří
vloženo: 7.6.2018, 21.39
Česká společnost stárne. Tento fakt přináší mnoho výzev a nezbytnou celkovou změnu důchodového
systému. Stávající systém je neudržitelný z pohledu dnešních, různými odvody a nedostatkem veřejných
sociálních služeb extrémně zatížených daňových...

Sjednocení náhrady výdělku nezaměstnaným po pracovním úrazu či nemoci z povolání
vloženo: 7.6.2018, 21.44
Zákonodárci se zabývají vládní novelou zákoníku práce, jež sjednocuje náhradu výdělku některým lidem po
pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných. Pokud norma úspěšně
projde...
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Povinnost dodat do lékárny lék do dvou dnů je nevymahatelná, uvedl ministr při interpelacích
vloženo: 1.6.2018, 21.00
Zákonná povinnost distributorů dodat do lékárny na základě jejího požadavku lék do dvou pracovních dnů je
nevymahatelná. Při dnešních sněmovních interpelacích to řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch
(ANO)....

Den dětí
vloženo: 1.6.2018, 12.40
Každoročně 1. června upínáme pozornost na naše děti , jejich svátek dnes slavíme. Asi to tak cítíme každý,
že jsou pro nás děti nejcennějším darem
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