komentáře
Budoucnost je ve znamení spolupráce
vloženo: 16.6.2022, 11.09
Spolupráce odborníků uvnitř vědních oborů se už stala naprostým základem pro rozvoj a pokrok ve vědě.
Svědčí o tom řada mezinárodních projektů, do kterých jsou velmi často zapojeni i špičkoví...

Obnova lesů na Vysočině pokračuje
vloženo: 2.6.2022, 09.31
Ků rovcová kalamita v poslednı́ch letech drasticky ničı ́ cenné krajinné bohatstvı́ Vysočiny. Tam, kde jsme po
celá desetiletı́ projı́ždě li či prochá zeli hustý mi lesy, potká vá me dnes rozsá hlé holiny, mnohdy až
apokalyptické ho rozsahu....

Velikonoce - svátky Naděje
vloženo: 14.4.2022, 08.45
Přeji všem pokojné a požehnané Velikonoce, které přinášejí naději, že láska a dobro jsou silnější než
nenávist. Vít Kaňkovský
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Situace na Ukrajině
vloženo: 24.2.2022, 08.28
Napadení Ukrajiny Ruskem je naprosto neomluvitelný akt agrese a zvůle proti svobodné zemi a jejím
občanům! Podpořím všechny kroky k zastavení války, pro ochranu nevinných ukrajinských lidí a zachování
míru...

Radostné Vánoce
vloženo: 22.12.2021, 07.14
Ať do každé tmy zazáří světlo, ať každý smutek a těžkosti nahradí radost a pokoj, ať zlobu a nenávist
vystřídá láska a porozumění. Přeji Vám radostné a pokojné Vánoce a...
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Poděkování
vloženo: 10.10.2021, 21.47
Milí přátelé, chci Vám touto cestou vyjádřit obrovské DÍKY za vaši podporu pro koalici Spolu21 ve včerejších
volbách. Moc si vážím toho, že jste přišli k volbám a dali nám...

Ochrana pitné vody nesmí ustoupit hlubinnému úložišti jaderného odpadu
vloženo: 25.9.2021, 10.05
Ochrana pitné vody nesmí ustoupit hlubinnému úložišti jaderného odpadu /HÚRAO/!
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Vraťme smích a radost!
vloženo: 22.6.2021, 21.05
VRAŤME SMÍCH A RADOST NEJEN DĚTEM, ALE TAKÉ STARŠÍM LIDEM, KTERÉ COVID-19 ČASTO UVRHL V
SAMOTU!

Home-oﬃce je šancí pro modernizaci trhu práce
vloženo: 22.6.2021, 20.57
Home-oﬃce je šancí pro modernizaci trhu práce i lepší sladění profesního a rodinného života. Dejme mu
větší šanci i mimo pandemii COVID-19.
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Vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19
vloženo: 21.6.2021, 20.55
Problematika vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19 v dalším boji proti této nákaze není úplně
jednoduchá a zatím v ČR není bohužel shoda předních odborníků, jaká kritéria nastavit a uvést do...

POMOZME DĚTEM VRÁTIT RADOST Z POHYBU!
vloženo: 31.5.2021, 22.00
Jako ortoped už řadu let pozoruji zhoršený pohybový vývoj u dětí, zejména v období puberty. U dětí se
zhoršilo držení těla, rozsah pohyblivosti zad, často se setkáváme se svalovou dysbalancí...
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STAŇME SE POSLY NADĚJE!
vloženo: 24.5.2021, 09.16
Často dostávám dotazy, co považuji za zásadní při řešení následků pandemie COVID-19 v naší
zemi. Koneckonců - podobné otázky asi řeší mnozí z nás.

Radostné Velikonoce
vloženo: 31.3.2021, 12.18
Ať jsou pro Vás Velikonoce zdrojem radosti a naděje v neklidné době. Vít Kaňkovský
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Financování sociálních služeb
vloženo: 19.2.2021, 12.08
O ﬁnancování tolik potřebných sociálních služeb, systému ﬁnancování a jejich dostupnosti nejen v Kraji
Vysočina jsem v tomto týdnu hovořil při návštěvě Oblastní charity Třebíč s jejím ředitelem Mgr. Petrem
Jaškem....

PF 2021
vloženo: 17.12.2020, 21.33
Radost, pokoj, láska, ať u Vás přebývají nejen o Vánocích. A do nového roku 2021 Vám přeji, aby v každém
dni pro Vás jasně svítila hvězda naděje. Vít Kaňkovský ...
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