komentáře
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...

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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Pomáhejme životu, nikoliv ke smrti
vloženo: 1.10.2020, 09.20
Dlouhodobě jednoznačně odmítám návrh zákona z dílny hnutí ANO a Pirátské strany na legalizaci institutu
asistované sebevraždy a eutanázie do našeho právního řádu. Pustili bychom se na velmi tenký led....

Přijďte k volbám!
vloženo: 1.10.2020, 08.05
Vážíme si každého hlasu ve volbách a to jak krajských, tak senátních. Bereme to jako vyjádření důvěry a
zároveň jako závazek. Každý hlas je důležitý, každý hlas může rozhodnout o...

3

Podání interpelace ve věci úložiště jaderného odpadu
vloženo: 29.9.2020, 19.57
O NÁS BEZ NÁS? TO NESMÍME DOPUSTIT! Úložiště jaderných odpadů je vážná věc! BOJUJEME PROTI TOMU,
ABY O NĚM ROZHODL STÁT BEZ ÚČASTI DOTČENÝCH OBCÍ!

Nový školní rok!
vloženo: 1.9.2020, 11.55
Na 1. září se jistě nejvíce těší prvňáčci. A myslím, že v letošním roce nejen oni!
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KORONAVIRUS: Toto opravdu ne, pane Prymulo!
vloženo: 21.8.2020, 23.20
Dá se říci, že první vlna nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2 proběhla v České republice ve
srovnání s řadou jiných států velmi mírně. Dokázali jsme se vyhnout tragickému průběhu, který...

Úložišti na Vysočině jasné NE!
vloženo: 13.8.2020, 21.01
Lokality pro úložiště jaderného odpadu stát zredukoval z 9 na 4. Špatná zpráva pro Vysočinu je, že obě
vytipované vysočinské lokality ve výběru zůstaly - jak Hrádek u Dolní Cerekve, tak...
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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....

Pohodové léto
vloženo: 21.7.2020, 09.24
Přeji všem pohodové léto, které přinese radost a nové síly. Vít Kaňkovský
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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...

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...

7

8

