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Lékař a poslanec Kaňkovský: Na druhou vlnu koronaviru připraveni nejsme. Budeme
improvizovat, vláda zaspala
vloženo: 30.7.2020, 13.35
Vysočina je jedním z krajů, kde se velmi rychle zvyšuje počet lidí nakažených novým typem koronaviru. Po
mohutném a skokovém uvolňování opatření teď zase dochází k jejich zpřísňování. Vít Kaňkovský...

Poučme se propříště!
vloženo: 24.7.2020, 09.08
Po třech měsících krizové situace, jakou jsme předtím znali jen ze sci-ﬁ ﬁlmů, můžeme přistoupit k analýze,
jak se Česku podařilo zvládnout 1. vlnu boje s nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2....

‚Punc kvality’ u rychlotestů nebo teploměrů podle nových evropských pravidel? Česku chybí
certiﬁkátor
vloženo: 23.7.2020, 09.14
České ﬁrmy tápou. V květnu 2021 začne platit nová evropská legislativa pro certiﬁkovaní zdravotnických
prostředků. Dosud ale není jasné, která z českých laboratoří podle ní bude vydávat posudky. Dříve ‚punc...
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Matador Běhounek proti mladým lídrům
vloženo: 22.7.2020, 10.15
Na jistotu vsadila ČSSD pro říjnové krajské volby. V čele kandidátky bude znovu nestraník Jiří Běhounek.
Osmašedesátiletý ortoped z Pelhřimova, který na hejtmanství vládne už dvanáct let. Těžká váha, která...

Pohodové léto
vloženo: 21.7.2020, 09.24
Přeji všem pohodové léto, které přinese radost a nové síly. Vít Kaňkovský
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Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Umíme táhnout za jeden provaz
vloženo: 8.7.2020, 07.50
Kraji Vysočina je 20 let . Jihlavské listy poslaly k 20. výročí založení kraje tři otázky vybraným vysočinským
zastupitelům. Jedním z oslovených byl také Vít Kaňkovský:

KDU-ČSL: Pokud vláda nepodpoří naše návrhy na pomoc nejzranitelnějším osobám, pak navýšení
schodku rozpočtu nepodpoříme
vloženo: 7.7.2020, 14.00
Rozpočtový výbor na konci minulého týdne žádný návrh z dílny KDU-ČSL nepodpořil. Lidovci stále chtějí
ﬁnančně podpořit pracující maminky pětistovkou k důchodu za každé vychované dítě navíc, rodiče s dětmi
jednorázovým příspěvkem ve...
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Kam kráčíš Kraji Vysočino?
vloženo: 3.7.2020, 13.20
Náš kraj, ve kterém se nejen já cítím doma, vznikal před 20 roky ve velkých bolestech. Dnes již má Kraj
Vysočina své jasné místo mezi ostatními kraji a v řadě ohledů...

ČSSD navrhla odpuštění části sociálních odvodů malým lékárnám do 15 zaměstnanců
vloženo: 2.7.2020, 09.53
Odpuštění sociálních odvodů za letošní červen až srpen by se mohly dočkat i lékárny s nejvýše 15
zaměstnanci. V novele už účinného zákona o prominutí pojistného menším ﬁrmám to navrhla...
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Poslanci navrhují změny v rozpočtu za 165 miliard. Podívejte se na konkrétní návrhy
vloženo: 1.7.2020, 10.08
Návrh na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu až na 500 miliard korun míří po úterním projednání ve
sněmovně k závěrečnému schvalování. Poslanci by o něm měli hlasovat příští týden ve...

Doba koronavirová – co bude dá l?
vloženo: 1.7.2020, 09.35
Předtı́m by to byl zajı́mavý sci-ﬁ ﬁlm. „Vypnutı́“ bě žné ho života, strach, roušky a dezinfekce, zavřenı́ škol a
obchodů ... Hrozba ná kazy nový m koronavirem se ale stala realitou. Ted  si bohudı́ky mů žeme...
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Odškodnění za pracovní úraz se zvýší. Myslí i na víc pozůstalých
vloženo: 19.6.2020, 09.23
Schválená novela vylepší pravidla pro jednorázové odškodnění pozůstalých. Díky tomu se jednak zvýší,
jednak na něj dosáhne více lidí.

Poučme se pro eventuá lnı́ přıś ̌ tě !
vloženo: 15.6.2020, 09.21
Po třech mě sı́cı́ch, kdy jsme společně prožıv́ ali bezprecedentnı́ krizovou situaci, jakou jsme doposud vı́dali
jen ve sci-ﬁ ﬁlmech, mů žeme postupně analyzovat, jak se ná m v CR podařilo zvlá dnout prvnı́ vlnu...
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Rasismus je problém i v Česku. Chybí osvěta, shodují se politici
vloženo: 12.6.2020, 09.25
V posledních dnech světem otřásají demonstrace proti rasismu, jež vyvolalo zabití černocha George Floyda.
Nenávist a xenofobie jsou podle některých politiků problémem i v České republice. Diskusi rozvířil i nápis,...

Zdravotnická zařízení zřejmě dostanou náhrady za výpadky příjmů
vloženo: 5.6.2020, 13.48
Praha - Zdravotnická zařízení zřejmě dostanou náhrady za výpadek příjmů zhruba 30,5 miliardy korun, o něž
přišla kvůli epidemii nového koronaviru. Umožní to vládní návrh zákona, který dnes zrychleně schválila...
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