z médií
Tři otázky lékařům - zastupitelům Kraje Vysočina
vloženo: 24.3.2020, 10.02
1. Jak vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR ovlivnilo váš soukromý i profesní život? 2. Obáváte se jako lékař
nákazy? 3. Ordinujete nebo zvažujete, že budete ordinovat s rouškou či respirátorem?

Bez rouš ky se od včerejš ka nesmı́ ven
vloženo: 20.3.2020, 18.05
V platnost vstupu - je zá kaz vychá zenı́ bez roušek. Kraj zřıd́ il novou telefonnı́ linku, na nı́ž operá toři
veřejnosti poradı́ při podezřenı́ na koronavirus.

Změna délky ošetřovného je urgentní úkol. Ať to vláda řeší v legislativní nouzi, nabádá lidovec
Kaňkovský
vloženo: 11.3.2020, 16.39
Zavření všech škol kromě těch mateřských (a základních uměleckých) a zákaz akcí s účastí víc než sta lidí
hodnotí parlamentní opozice kladně. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví Víta
Kaňkovského (KDU-ČSL)...
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Jsem rád za stipendia pro mediky
vloženo: 11.3.2020, 12.12
Před čtyřmi lety jsem tehdejšímu vedení našeho kraje (ČSSD s podporou KSČM) navrhl, aby zřídilo institut
stipendií pro studenty medicíny. Chtěl jsem motivovat budoucí lékaře, aby po promoci nastoupili do...

Na „stará kolena“ práci v Česku nenajdete. Nabídky jsou omezeny na prodavače a kurýry
vloženo: 9.3.2020, 07.31
Najít v Česku práci v seniorském a předdůchodovém věku? Jen těžko. Podle Lucie Vidovićové z Ústavu
populačních studií se s diskriminací na základě věku setkal každý třetí. A to buď...
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KDU-ČSL chce ve Sněmovně jednat o koronaviru, je potřeba zajistit dostatek zdravotnického
materiálu
vloženo: 3.3.2020, 14.40
Poslanci KDU-ČSL požadují zařazení mimořádného bodu na úvod jednání Poslanecké sněmovny, který se
týká řešení situace ohledně šíření koronaviru. Lidovci chtějí slyšet od vlády konkrétní kroky v boji
s koronavirem v případě většího...

Máme jasno! Programová nabídka TDJ 2020 je tu pro Vás!
vloženo: 2.3.2020, 07.25
Nejstarší přehlídka amatérských divadelních souborů u nás je po roce opět tady. Tedy skoro, pár dnů do
zahájení nám ještě zbývá. Začínáme v pátek 20. března, závěrečný večer proběhne v sobotu 28. března.
Během osmi...
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V Černíči řešili kůrovce
vloženo: 28.2.2020, 16.30
V obci Černíč na Telčsku řeší stejný problém jako ostatní obce regionu. Kůrovcem zdecimované obecní lesy
se staly zátěží pro už tak napjaté obecní rozpočty. A právě hospodaření v lesích...

Lidovci kritizují odvolání ředitele havlíčskobrodské psychiatrické nemocnice Jaromíra Maška.
Chtějí o tom mimořádně jednat příští týden ve Sněmovně
vloženo: 26.2.2020, 16.09
Poslance KDU-ČSL Víta Kaňkovského překvapilo odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
Jaromíra Maška. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) kritizoval například přístup nemocnice k
ochraným léčbám nařízeným soudy a také neochotu...
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Lidovci si připomněli dvě důležité historické události: 70 let od umučení kněze Josefa Toufara a
únor 1948, kdy se k moci dostali komunisté a skončila svoboda
vloženo: 26.2.2020, 08.39
Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se dopoledne zúčastnil pietního aktu v Nerudově ulici, kde se před 72 lety
střetli studenti s lidovými milicemi kvůli převzetí moci v zemi komunisty. "Byl to...

Posudkové službě může hrozit personální krize
vloženo: 20.2.2020, 18.23
Praha - Lékařské posudkové službě (LPS), která hodnotí zdravotní stav žadatelů o přípěvky či invalidní
důchody, by mohla v příštích letech hrozit personální krize. Třetině nynějších posudkářů je přes 70...
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Poslanci navrhnou změny zákoníku, na němž se shodla tripartita
vloženo: 20.2.2020, 18.16
Praha - Někteří opoziční poslanci chtějí vládní novelu zákoníku práce, na které se kabinet shodl s odbory a
zaměstnavateli, ještě doplnit. Chtějí snížit třeba náklady na kratší úvazky či upravit...

Poslanec Kaňkovský uspořádal seminář s názvem Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a
zaměstnávání lidí 55+
vloženo: 19.2.2020, 17.21
V prostorách Poslanecké sněmovny se ve středu dopoledne uskutečnil seminář s názvem „Stříbrná
ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+“, který uspořádal lékař a poslanec KDU-ČSL Vít
Kaňkovský ve...
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Stát by měl začít pomáhat rodinám se zdravotně postiženými dětmi již od narození
vloženo: 17.2.2020, 17.48
Vláda se staví neutrálně k návrhu hnutí STAN, aby stát více pomáhal rodinám s handicapovanými dětmi již
před dosažením věku jednoho roku dítěte. Je tak šance, že rodiče těchto dětí na dávku na...

Pirá ti posı́lajı́ do boje ž enu
vloženo: 7.2.2020, 15.49
O hejtmanské křeslo je zá jem. Ně kolik žhavý ch adeptů je zná mý ch už ted.
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