zajímavosti
AntiCovid tým vyzývá vládu, aby zajistila zahraniční pomoc pro covidové pacienty
vloženo: 15.1.2021, 09.14
V souvislosti s kritickou situací na Chebsku, Karlovarsku, Pardubicku, Zlínsku a v dalších nemocnicích po celé
České republice vyzval expertní AntiCovid tým složený ze zástupců koaličních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09
vládu, aby...

Očkovat proti koronaviru musíme pouze prověřenou vakcínou ...
vloženo: 27.11.2020, 19.21
Situace je velmi komplikovaná, nerad bych vystupoval jako opoziční politik s žíravou kritkou vlády. Viděli
jsme, že se vládě nepodařilo zachytit druhou vlnu, ale nyní bychom se měli dívat směrem do...

Představení kandidátů KDU-ČSL do Zastupitelstva Kraje Vysočina
vloženo: 28.9.2020, 00.25
Představení kandidátů KDU-ČSL do Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří se budou ucházet o vaše hlasy na 2.
a 3. října 2020. Seznam kandidátů je pak dostupný na stránkách www.kduvysocina.cz .
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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...

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:
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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...

Spravedlivé dotace?
vloženo: 19.5.2020, 14.08
Stát oddlužuje své nemocnice periodicky. V minulosti například po hrozbě velkodistributorů, že přestanou
dodávat zadluženým nemocnicím léky. Tentokrát k tomu „využil“ dopadů koronavirové pandemie na chod
těch svých nemocnic, které...

Komunikace ve štábu není vždy jednoduchá, ale je korektní
vloženo: 12.5.2020, 11.59
Ke konci března dostala opozice možnost obsadit tři místa v Ústředním krizovém štábu, jenž funguje v rámci
řešení krizových situací a je zařazen do systému orgánů Bezpečnostní rady státu. Jedním z těchto členů...
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Politické pů tky by nynı́ mě ly jı́t stranou
vloženo: 8.5.2020, 11.40
Pokud by přišla druhá vlna nákazy, tak věřím, že je šance, abychom ji zvládli už s menším rozsahem
restrikcí, říká člen Ústředního krizového štábu, vysočinský poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

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...
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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.
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