aktuality
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...

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
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nebo...

Rád bych pokračoval ve zlepšování českého zdravotnictví, říká lídr SPOLU Vít Kaňkovský
vloženo: 15.9.2021, 09.08
Za tři týdny naši zemi čekají volby do Poslanecké sněmovny. Redakce Jihlavské Drbny chce svým čtenářům
postupně představit jednotlivé lídry kandidátek v našem regionu. Na Vysočině budou voliči moci vybírat...

Prezident s opozicí podpořili uznávání protilátek
vloženo: 4.8.2021, 09.32
Ministerstvo zdravotnictví je jako doklad bezinfekčnosti nadále odmítá. Zeman se kvůli tomu plánuje sejít s
ministrem Vojtěchem
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Dostatek protilátek by měl stát uznávat jako ekvivalent testů či očkování, říká AntiCovid tým
vloženo: 30.7.2021, 09.15
AntiCovid tým koalice SPOLU jako jeden z prvních poukazoval na fakt, že stát neuznává jako ekvivalent testů
či očkování také dostatečné hodnoty protilátek prokázané testem.

Rok, možná i dva bude trvat nemocnicím, než doženou operační skluz. 123 dní nemohli lékaři na
sál
vloženo: 27.7.2021, 10.13
Minimálně rok zabere některým nemocnicím na Vysočině, než udělají všechny operace, které musely kvůli
nouzovému stavu odložit.
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Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Lidovci vždy podporovali navýšení důchodů. S pozměňovacími návrhy
jsme přišli už v roce 2018
vloženo: 16.7.2021, 10.20
Růst penzí: nutnost, nebo předvolební tahák? Jak se od ledna příštího roku zvýší důchody, bude jasné
nejdříve 30. července. To se bude ve Sněmovně konat mimořádná schůze, na které chce...

Interpelace ve věci: Jak dál s očkováním proti COVID 19?
vloženo: 9.7.2021, 19.04
Poslanecká sněmovna 8.7.2021- Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha ve věci Jak dál s očkováním proti COVID 19?
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Interpelace ve věci: Mutace COVID-19 a sekvenování a trasování v ČR
vloženo: 9.7.2021, 19.09
Poslanecká sněmovna 8.7.2021- Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha ve věci Mutace COVID-19 a sekvenování a trasování v ČR.

Koalice Spolu kritizuje Babišův plán na onkocentrum, mimo jiné i kvůli traumacentru
vloženo: 9.7.2021, 09.22
Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) kritizuje plán na výstavbu onkologického centra, jehož
projekt na konci června představil premiér Andrej Babiš (ANO). Je to věc k diskusi, vyžaduje ale...
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Poslanec Kaňkovský navrhuje sněmovně jednat o závažných otázkách pronásledování disidentů,
věřících a etnik v Číně
vloženo: 9.7.2021, 09.10
Už koncem listopadu 2019 žádalo pět poslaneckých klubů o projednání závažných aktuálních případů
pronásledování disidentů a náboženských či etnických menšin v Číně na jednání pléna Poslanecké
sněmovny. Jednání dosud neproběhlo....

Koalice Spolu žádá po ministerstvu zdravotnictví zveřejnění mapy odběrových center
vloženo: 9.7.2021, 09.18
Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) požaduje po ministerstvu zdravotnictví zveřejnění mapy odběrových
center pro PCR testování a navýšení kapacity tam, kde je nedostatek. Na dnešní tiskové konferenci ve
Sněmovně...
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Interpelace ve věci: Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020
vloženo: 8.7.2021, 23.55
Poslanecká sněmovna 8.7.2021- Ústní interpelace Víta Kaňkovského na předsedu vlády ČR Andreje
Babiše ve věci Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Home oﬃce musíme právně ukotvit v české legislativě
vloženo: 23.6.2021, 23.25
Práce na dálku a její legislativní ukotvení je už více jak rok tématem číslo jedna. A to z hlediska skutečné
ﬂexibility práce ve 21. století a s ohledem na pandemii koronaviru....
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