komentáře
Vít Kaňkovský: Lidé s nejtěžšími chorobami mají šanci na kvalitnější život
vloženo: 21.9.2018, 19.01
tisková zpráva Sněmovna dnes poslala do dalšího čtení senátní návrh novely zákona o sociálních službách,
u jehož zrodu sehráli významnou roli senátorky a senátoři za KDU-ČSL. Například senátorka Šárka
Jelínková,...

Interpelace ve věci kůrovcové kalamity
vloženo: 14.9.2018, 11.00
Poslanecká sněmovna 13.9.2018 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zemědělství Miroslava
Tomana ve věci: Kůrovcová kalamita

Interpelace ve věci Velký pařezitý rybník postup AOPK
vloženo: 14.9.2018, 10.54
Poslanecká sněmovna 13.9.2018 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra životního prostředí
Richarda Brabce ve věci: Velký pařezitý rybník postup AOPK
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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.

2

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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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

Potvrzení na tábory jen jednou za 2 roky? Zkontrolujte si datum vystavení potvrzení
vloženo: 30.5.2018, 10.32
Rodiče přihlašují své děti na letní tábory a nejsou si jistí, jak je to v tomto roce s platností zdravotní
způsobilosti.
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Sjednocení náhrad po úrazu či nemoci lidem bez práce
vloženo: 23.5.2018, 19.25
Mám radost, že několikaměsíční úsilí o zlepšení stavu lidí po pracovních úrazech či s chorobou z povolání se
zlepší.

Mezinárodní den rodiny
vloženo: 15.5.2018, 13.16
Dnešní den se slaví po celém světě Mezinárodní den rodiny. Jsem vděčen své rodině, která je pro mne
velkým zdrojem lásky a pochopení. Současně jsem přesvědčen, že RODINA je nevyčíslitelnou...
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O zkrácené úvazky je zájem
vloženo: 19.4.2018, 17.45
Dnes jsem ve Sněmovně na tiskové konferenci vystoupil společně s kolegyněmi Markétou Pekarovou
Adamovou a Věrou Kovářovou Železnou k tématu zkrácených úvazků.

GDPR MADE IN VYSOČINA
vloženo: 9.4.2018, 19.21
Pozvánka na seminář a sdílení praxe k tématu GDPR určený zástupcům veřejného sektoru.
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Modrou barvou na podporu autismu
vloženo: 2.4.2018, 08.59
Autismus je závažná porucha dětského mentálního vývoje. Důsledkem poruchy dítě nebo dospělý dobře
nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je právě jedna z...

To, co se děje v Afrínu, se nás týká! Bojujme proti útokům na civilní obyvatelstvo
vloženo: 20.3.2018, 16.13
Provincie Afrín je pod kurdskou autonomní správou a donedávna byla nejbezpečnějším místem v Sýrii, kde
se kurdským milicím YPG/YPJ podařilo odrazit útoky teroristických organizací jako je an Nusra, odnože alKájdy, a dalších milic...
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