komentáře
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...

Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+
vloženo: 28.1.2020, 14.00
V Poslanecké sněmovně se ve středu 19.2.2020 uskuteční odborný seminář „Stříbrná ekonomika: jak
podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+“, který pořádám ve spolupráci s Institutem pro křesťanskodemokratickou politiku, Konrad-Adenauer-Stiftung a Chartou...

Poděkování za adventní setkání
vloženo: 19.12.2019, 20.17
Adventní tradice, kdy s Čeňkem Jůzlem navštívíme domov pro seniory v Havlíčkově Brodě. Společně s klienty
jsme si zazpívali známé i méně známé koledy a hlavně si popovídali. Opět to...
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PF 2020
vloženo: 18.12.2019, 16.47
Pokoj a radost v srdci, laskavou náruč Vašich nejbližších nejen o Vánocích, ale i po celý nadcházející rok
2020 Vám ze srdce přeje Vít Kaňkovský

Projevme lidskost!
vloženo: 28.11.2019, 12.05
Děkuji Jitce Hosprové, Janu Potměšilovi , zástupci Falun Gong, předsedovi KDU-ČSL Marku Výbornému,
zástupcům politických stran Olze Richterové - Pirátská strana, Heleně Langšádlové - TOP09, Vítu Rakušanovi
- STAN za podporu a účast na dnešní...
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Listopad 89
vloženo: 11.11.2019, 09.20
Listopad 1989 hodnotı́m jako velkou šanci obyvatel našı ́ země začıt́ žıt́ jinak – nekrčit se, řıḱ at svobodně své
ná zory, lé pe rozvı́jet své schopnosti, podnikat, cestovat, a přestat se dě lit na...

Péči o seniory a zdravotně handicapované musíme věnovat maximální pozornost
vloženo: 7.11.2019, 10.30
Není žádným tajemstvím, že česká společnost stárne. Zvyšuje se podíl obyvatel starších 65 let, roste
průměrný věk dožití našich občanů, ale také roste počet starších lidí, kteří se kvůli svému...
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Jak dál s lesy a s vodou?
vloženo: 31.10.2019, 12.17
Letos na Vysočině zasáhl kůrovec tak dramaticky, že se o stav našich lesů začínají zajímat i lidé, které toto
téma dosud netrápilo, například chalupáři, kteří tráví na Vysočině víkendy. Nejvíce...

Poslanci zavítali na Vysočinu
vloženo: 17.9.2019, 22.06
Děkuji svým kolegům poslancům KDU-ČSL za návštěvu v Kraji Vysočina.
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Má eutanazie opravdu podporu zdravotníků?
vloženo: 4.9.2019, 15.32
Lékařka a poslankyně Věra Procházková (ANO) vytáhla do boje za konec utrpení nevyléčitelně nemocných a
připravuje zákon o eutanazii. Žádost o ni by mohl podat kdokoli starší 18 let, o...

KDU-ČSL podporuje petici za záchranu domácí péče, která dorazila do Poslanecké sněmovny
vloženo: 27.8.2019, 09.18
KDU-ČSL podporuje co nejrychlejší projednání petice za záchranu domácí péče v Poslanecké sněmovně. Do
dolní komory dnes dorazilo 36 261 podpisů, které sbírala Charita ČR. „Kvalitní domácí péče je pro nás...
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Je tu konec školního roku
vloženo: 28.6.2019, 09.56
Pedagogům bych rád poděkoval za jejich práci a oceňuji snahu mnohých rozvíjet v dětech radost
z poznávání. Dětem přeji, aby i během prázdnin tuto radost dál zažívaly se svými kamarády a rodinou,...

Zastupitelstvo Kraje Vysočina podpořilo výstavbu hospice
vloženo: 25.6.2019, 09.25
Jsem rád, že většina zastupitelů kraje podpořila svým hlasováním výstavbu kamenného hospice na Vysočině,
o který usiluje spolek Mezi stromy - lůžkový hospic pro Vysočinu.
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Vláda hazarduje s osudy seniorů i postižených
vloženo: 17.6.2019, 14.01
I když osobně nátlak nemám moc rád, tentokrát mně a dalším kolegům nezbylo nic jiného než intenzivně
naléhat na vládu, aby poskytla chybějící dvě miliardy na letošní provoz sociálních služeb. Dlouho...

Setkání se zástupci vysočinských neziskovek
vloženo: 12.6.2019, 17.50
Děkuji Jaroslavě Šmrhové z KOUS Vysočina za uspořádání setkání se zástupci nestátních neziskových
organizací z našeho kraje. Široká škála sociálních služeb, které v regionu poskytují, je obdivuhodná. Stejně
tak jejich nasazení a...
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