17. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 24.04.2017 do
01.05.2017

pondělí 24.04.2017 09:00 - 12:00
Hlavní sál (VP-C)
Finále XXII. ročníku soutěže Debatní liga a Debate League
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal dne 24. dubna 2017 slavnostní finále XXII.
ročníku středoškolské soutěže Debatní liga a Debate League. Finále je vyvrcholením celé sezóny, kterou
pořádá Asociace debatních klubů. Akci zahájil místopředseda výboru senátor Zdeněk Berka. Debaty se účastní
tříčlenné týmy z celé ČR, aby porovnaly své rétorické a argumentační schopnosti v českém či anglickém
jazyce. V debatě stojí proti sobě dva týmy. Analyzují danou problematiku – společensky kontroverzní téma, ke
kterému zaujímají stanoviska, nalézají platné argumenty a snaží se je dobře interpretovat. Každou debatu
hodnotí rozhodčí, který má za úkol porovnat přinesené argumenty a na základě toho určit vítěze debaty.
Debata se hodnotí ve třech kategoriích - obsahu, strategii a stylu.

pondělí 24.04.2017 10:00 - 13:30
Jednací sál (VP-A)
Konference "Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního
vzdělávání na venkově"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 25.04.2017 09:45 - 10:45
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Přijetí předsedy Zemědělského výboru Parlamentu Ázerbájdžánu Eldara Ibrahimova, předsedou
VHZD Janem Hajdou
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Hajda

úterý 25.04.2017 10:00 - 14:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference ˝Péče o zdraví zaměstnanců˝
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

V úterý proběhla v Jednacím sále pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Ivo Bárka s podporou iniciativy
Firma pro zdraví konference na téma „Péče o zdraví zaměstnance“. Na konferenci vystoupilo mnoho
odborníků zabývajících se tématikou spojení zdraví a práce, mj. doc. MUDr. Martin Anders, PhD., z
Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha se svým příspěvkem k ochraně duševního zdraví ve směnném
provozu, či MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR. Mezi
dalšími příspěvky zaznělo mnoho různých příkladů z praxe, jak jednotlivé podniky realizují již dnes, nad rámec
svých legislativních povinností, programy, kterými se snaží zlepšit životní styl svých zaměstnanců.

úterý 25.04.2017 17:00 - 19:00
Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy ˝Doteky přírody˝
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Václav Chaloupek

středa 26.04.2017
Malta
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26.4. - 28.4.2017, Předseda VZOB F. Bublan se zúčastní Meziparlamentní konference ke Společné
zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice v rámci
předsednictví Malty v radě EU.

středa 26.04.2017 13:30 - 14:00
Zelený salonek (KP)
Přijetí náměstka ministra zahraničních věcí Gruzie Vakhtanga Makharoblishviliho, předsedou VEU
Václavem Hamplem
pořádá/spolupořádá: senátor prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.

středa 26.04.2017 18:00 - 21:00
Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní koncert "Jan Václav Stamic - Čech, Němec, Evropan"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

pátek 28.04.2017 11:00
Krematorium Strašnice, Praha 10
Členka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR R. Chmelová se
zúčastní pietního aktu k uctění památky obětí protinacistického odboje v letech 1939 – 1942
popravených v Praze v Pankrácké věznici.

sobota 29.04.2017 10:00
Javoříčko, okr. Olomouc
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek a místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiku Senátu PČR A. Šromová se zúčastní pietní vzpomínky u příležitosti 72. výročí vypálení
obce Javoříčko.

sobota 29.04.2017 14:00
Zákřov, Tršice, okr. Olomouc
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietní vzpomínky u příležitosti 72. výročí od
zákřovské tragédie.
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