19. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 08.05.2017 do
15.05.2017

pondělí 08.05.2017 09:00 - 16:00
Kolovratský palác (KP), Valdštejnský palác (VP-A), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Den otevřených dveří Senátu
pořádá/spolupořádá: Senát

Kolovratský palác, v němž zasedaly předválečné a určitou dobu i protektorátní vlády, navštívilo v pondělí 8.
května v rámci Dne otevřených dveří 1050 lidí. Návštěvníci se především seznámili s osudem legionáře a
protektorátního ministerského předsedy Aloise Eliáše, od jehož úmrtí uplyne letos 75 let a jehož vláda byla
poslední vládou, která v paláci zasedala. Návštěvníky palácem provedli průvodci a blíže je seznámili s jeho
předválečnou a válečnou historií. Společně si prohlédli například Zelený salonek, kde zasedal kabinet Aloise
Eliáše. Eliáš se stal předsedou protektorátní vlády 27. dubna 1939 a zůstal jím až do 27. září 1941, kdy byl s
příchodem Reinharda Heydricha do Prahy za odbojovou činnost zatčen. V ten samý den vpadlo do
Kolovratského paláce gestapo a zanechalo po sobě takovou spoušť, že další zasedání kabinetu, které svolal
místopředseda vlády Jaroslav Krejčí, se muselo poprvé v dějinách úřadu sejít v budově Strakovy akademie,
kde vláda zasedá i dnes. Po atentátu na Heydricha byl Alois Eliáš 19. června 1942 popraven na střelnici v
Praze-Kobylisích. Jako jediný premiér z okupované Evropy. Na příchozí ale nečekal jenom Kolovratský palác,
navštívit mohli také Valdštejnský palác. Tam zavítalo 2490 lidí. V tomto paláci si lidé mohli projít zdejší
historické prostory jako Rytířskou síň, Mytologickou chodbu či Jednací sál, kde se senátoři scházejí na svých
plenárních schůzích. Přístupná byla rovněž Valdštejnská zahrada, Trčkovská galerie nebo Výstavní síň. Celkem
tak Den vítězství oslavilo v Senátu 3540 spoluobčanů.

pondělí 08.05.2017 10:00
Národní památník v Praze na Vítkově, Praha 3
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní oslavy 72. výročí ukončení bojů 2. světové války v
Evropě – Dne vítězství. Předseda Senátu PČR zastoupí prezidenta republiky.

pondělí 08.05.2017 11:00
Pomník Obětem 1. a 2. světové války, Zborovské náměstí, Pardubice
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní oslavy 72. výročí ukončení 2. světové
války a osvobození Československa.

pondělí 08.05.2017 15:00
Klárov, Praha 1
Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR pan Jiří
Růžička a členka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR paní
Zuzana Baudyšová se zúčastní pietního setkání u památníku II. odboje na Klárově.

úterý 09.05.2017
Rakousko, Vídeň
9.5.-11.5.2017, Předseda VEU V. Hampl, místopředsedkyně VEU E. Syková a člen VEU T. Grulich se
zúčastní setkání se členy partnerských výborů Národní rady a Spolkové rady, přijetí na
Ministerstvu pro Evropu, integraci a zahraniční věci, jednání s poradcem rakouského kancléře pro
záležitosti EU a setkání s krajany.

úterý 09.05.2017 10:00
Pohřebiště zahraničních armád, Olšanské hřbitovy, Praha 3
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1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní pietního aktu u hrobů vojáků Rudé
armády padlých za osvobození Československa, pomníku carským důstojníkům padlým v bitvě u
Drážďan r. 1813 a pomníku obětem Pražského povstání.

úterý 09.05.2017 10:00 - 11:00
Přijímací salonek (VP-A)
3. schůze Podvýboru Organizačního výboru Senátu pro státní vyznamenání
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 09.05.2017 12:00
Velvyslanectví Ruské federace v ČR, nám. Pod Kaštany 1, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch, 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská a místopředseda
Senátu PČR J. Kubera s chotí se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem Ruské federace v ČR J.E. panem Alexandrem Zmejevským u příležitosti Dne
vítězství.

úterý 09.05.2017 14:30 - 15:15
Hala u Zeleného salonku (KP), Zelený salonek (KP)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou,
místopředsedou Senátu PČR J. Kuberou, místopředsedou Senátu PČR J. Šestákem, členem Výboru
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR L. Václavcem a členem Výboru pro evropské
záležitosti Senátu PČR L. Michálkem oficiálně přijímá předsedu vlády Moldavské republiky J.E.
pana Pavla Filipa.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 09.05.2017 16:30 - 17:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 09.05.2017 17:00 - 18:00
Jičínský salonek (VP-A)
Beseda senátora Libora Michálka se studenty UK
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Libor Michálek MPA

úterý 09.05.2017 17:00 - 18:30
Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "22. ročník studentské architektonické soutěže Xella"
pořádá/spolupořádá: senátorka Doc.MUDr. Milada Emmerová CSc.

úterý 09.05.2017 17:30 - 19:00
Zelený salonek (KP)
Zasedání senátorského klubu ČSSD
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pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 10.05.2017 10:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Seminář "Právní úprava voleb do Senátu jako faktor volební (ne)účasti: analýza a návrhy změn"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

středa 10.05.2017 13:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Brazilské federativní republiky J.E. pana Márcia Florencia Nunese Cambraiu.

středa 10.05.2017 13:30 - 14:00
Zelený salonek (KP)
4. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

čtvrtek 11.05.2017
Opavsko
11.5. - 12.5.2017, Výjezdní zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova na Opavsko.
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

čtvrtek 11.05.2017
Hradec Králové
11.5. - 12.5.2017, Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Výbor navštíví
Fakultní nemocnici Hradec Králové a zúčastní se přehlídky leteckých záchranných služeb.

čtvrtek 11.05.2017 09:00 - 11:00
Jičínský salonek (VP-A)
Zasedání Senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

čtvrtek 11.05.2017 14:00
Senátorská jídelna (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Lotyšské republiky v ČR J.E. pana Albertse Sarkanise.

čtvrtek 11.05.2017 19:30 - 22:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Setkání a slavnostní koncert Konzervatoře Brno
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pátek 12.05.2017 09:00 - 13:30
Jednací sál (VP-A)
Seminář "Rozpad rodin největší překážky v úspěšném řešení krizové situace"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

V pátek 12. května proběhl v Senátu Parlamentu České republiky odborný seminář Rozpad rodin – největší
překážky v úspěšném řešení krizové situace. Akce se uskutečnila pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu M.
Horské, europoslance T. Zdechovského a poslance V. Kaňkovského. Zúčastnili se jí exkluzivní řečníci jako
soudkyně Ústavního soudu K. Šimáčková, ředitel Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí Z. Kapitán,
senátorka a ředitelka nadace Naše dítě Z. Baudyšová a další uznávaní odborníci společně s osobnostmi z
praxe. Součástí semináře byla tisková konference k tématu. Odborný seminář se pokusí odpovědět na otázku,
co můžeme změnit, aby rozpad rodiny nebyl počátkem konce vyhlídky dětí na šťastný a spokojený život.
Oslovení odborníci představili situaci z pohledu dětí, ale věnovali se i rovnocenným právům rodičů, edukaci
rodičů a kontroverznímu přijímání různých forem zákonem stanovených druhů péče. Během semináře otevřeli
také důležité téma proměny otcovské role.

pátek 12.05.2017 09:30
Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní 3. sjezdu Rady seniorů ČR.

pátek 12.05.2017 13:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Pákistánské islámské republiky v ČR J.E. pana Israra Hussaina.

sobota 13.05.2017 10:00
Obřadní síň krematoria v Motole, Praha 5 – Motol
Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR H. Mezzian se
zúčastní pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu.

sobota 13.05.2017 10:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
III. ročník Krojovaných slavností
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

V sobotu se uskutečnil již III. ročník Krojovaných slavností ve Valdštejnské zahradě. Pro příznivce lidových
tradic, kultury a muziky bylo v sídle Senátu připraveno celkem šest vystoupení folklorních souborů z celé
České republiky. V letošním roce dorazil i jeden pěvecký soubor ze zahraničí, a to soubor Lužických Srbů „Chór
Lipa“. Součástí akce byl také doprovodný program, v rámci něhož mohli návštěvníci vidět například na ukázku
výroby skla a sami si foukání skla vyzkoušet. Akce se konala pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova.

sobota 13.05.2017 12:00
Lety u Písku
Člen Ústavně-právního výboru Senátu PČR J. Větrovský se zúčastní pietního aktu „Romským
obětem nacismu“ na pietním místě Památníku Lety.
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neděle 14.05.2017
Norsko, Oslo, Bergen
14.5. - 18.5.2017, Místopředseda Senátu J. Šesták, předseda VHZD J. Hajda, místopředseda VHZD
P. Štohl a člen VHZD F. Bradáč budou jednat s partnerskými výbory norského parlamentu, na
Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu obchodu a průmyslu na Hospodářské komoře.
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