zajímavosti
Vít Kaňkovský /KDU-ČSL/: Chceme změnit stereotypní předsudky vůči ženám a generaci 50+
vloženo: 30.5.2018, 23.15
Tisková zpráva V pondělí 28. května proběhl v hlavním sále Poslanecké sněmovny ČR Evropský den
diverzity, který pořádala aliance BPS – Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity.
Tématem bylo především...

Nejste v tom sami aneb mýty a otázky kolem hospicové a paliativní péče na Vysočině
vloženo: 11.5.2018, 18.45
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Jak zajistit péči vážně a nevyléčitelně nemocným lidem? A jak podpořit jejich rodiny a
blízké? O těchto a dalších otázkách se bude hovořit na besedě pro veřejnost...

Beseda v Chotěboři
vloženo: 11.5.2018, 22.12
Potěšilo mne pozvání chotěbořských gymnazistů, abych jim představil a diskutoval s nimi o práci poslance
jako takové, ale i o skloubení práce poslance, lékaře a rodinného života. Děkuji jim velmi...
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Pietní akt
vloženo: 7.5.2018, 22.00
Opět po roce jsme si připomněli tragické události května 1945 v Třešti. Cítím jako velmi potřebné si neustále
připomínat nevinné oběti 2.světové války a vážit si 73. let života v míru...

Kaňkovský: Ceny APLAUS 2018? Velmi silné a inspirující příběhy
vloženo: 4.4.2018, 17.45
Praha – V rámci osvětové kampaně POROZUMĚT AUTISMU udělil v úterý 3. dubna Národní ústav pro
autismus (NAUTIS) ocenění APLAUS 2018. Letošní již šestý ročník se opět uskutečnil v prostorách...
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Tisková konference k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi
vloženo: 1.3.2018, 14.01
Vyplácení dávek v poukázkách spíše vede k prohlubování ﬁnanční nouze těch nejchudších a to je třeba
změnit. Dnešní tisková konference k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Beseda: Zdravotnictví v ČR
vloženo: 6.2.2018, 15.30
Přijměte pozvání na besedu nejen o zdravotnictví v ČR. Přijďte diskutovat o kvalitě zdraví v ČR a dalších
tématech. Těším se na setkání s Vámi! Vít Kaňkovský
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Poslanec Kaňkovský se v Pelhřimově zajímal o oblast zdravotní a sociální péče
vloženo: 31.1.2018, 11.13
Pelhřimov, 30.1.2018 - Vidět v praxi, jaké dopady mají zákony schvalované ve Sněmovně, je pro poslance
klíčové. I proto se dnes Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) v rámci poslaneckého dne v Pelhřimově setkal
s ředitelem tamní nemocnice, dále...

Vánoční setkání
vloženo: 21.12.2017, 22.45
"Stalo se v době adventní tradicí, že společně s Čeňkem Jůzlem navštívíme domov pro seniory v Havlíčkově
Brodě a zazpíváme si s klienty domova vánoční koledy, popovídáme si ... Nevynechali jsme...
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Nový retropokoj v DPS Havlíčkův Brod
vloženo: 21.12.2017, 18.50
Před Vánocemi MUDr. Vít Kaňkovský symbolicky otevřel nový retropokoj v DPS v Havlíčkově Brodě, který
vybavili zaměstnanci stylovým nábytkem a předměty pro obyvatele domova.

Děkuji Vám za důvěru a podporu!
vloženo: 22.10.2017, 00.03
Moc děkuji všem voličům za jejich hlasy pro KDU-ČSL. Také děkuji velmi za podporu členům KDU-ČSL,
příznivcům a podporovatelům, kteří se zapojili do volební kampaně. Vážím si Vaší důvěry a...
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Zodpovědně se postavit k problematice využití nerostného bohatství ČR i k problémům lokality
Brzkov na Jihlavsku
vloženo: 16.10.2017, 23.08
Stenograﬁcký zápis 61. schůze, 16. října 2017

Jihlavský den seniorů
vloženo: 5.10.2017, 19.00
Dnešní Mezinárodní den seniorů v Jihlavě nabídl opět bohatý program. A vitalita seniorů a dobrá nálada je
přímo nakažlivá :-) Děkuji Pavle Radové a jejím kolegyním a kolegům za organizaci a speciálně Pavle...
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Setkání v Jihlavě
vloženo: 5.10.2017, 17.00
Ve čtvrtek 5.10.2017 se uskutečnil meeting v Jihlavě.

Dětský svatováclavský den
vloženo: 28.9.2017, 20.01
Tradiční akce v Havlíčkově Brodě. Tentokrát již sedmnáctý ročník :-)
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