19. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 07.05.2018 do
14.05.2018

pondělí 07.05.2018 10:00
Olšanské hřbitovy, Želivského ul., Praha 3
Místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR J. Veleba
se zúčastní uctění obětí války spojeneckých armád, Českého národního povstání, 1. čs. arm.
sboru, letců, legionářů, gen. Klapálka a gen. Kutlvašra.

úterý 08.05.2018 09:00 - 16:00
Kolovratský palác (KP), Valdštejnský palác (VP-A), Valdštejnský palác (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Den otevřených dveří sídla Senátu s mimořádným programem v Kolovratském paláci při
příležitosti 80. výročí mnichovské dohody

Kolovratský palác, ve kterém byla před osmdesáti lety československá vláda seznámena se zněním
mnichovské dohody, navštívilo v úterý 8. května 969 lidí. Návštěvníci se především obeznámili s událostmi,
které předcházely i následovaly po mnichovském diktátu, a měli také možnost prohlédnout si kopii německé
verze dohody. Návštěvníky palácem provedli průvodci a blíže je seznámili s jeho historií. Společně si prohlédli
například Zelený salonek, kde zasedaly předválečné a určitou dobu protektorátní vlády a kde tehdejší
československá vláda generála Jana Syrového jednala na svém mimořádném zasedání o podmínkách
mnichovské dohody. Její kopii v němčině měli návštěvníci si možnost prohlédnout. Příchozí měli výjimečnou
příležitost si v jeden den připomenout nejenom 80. výročí mnichovské dohody, ale i sto let od vzniku
Československa prostřednictvím výstavy fotografií České tiskové kanceláře „Okamžiky století“ umístěné ve
Valdštejnské zahradě. Ve Valdštejnském paláci navíc mohli zájemci zhlédnout výstavu věnovanou 50. výročí
pražského jara „Československý parlament v roce 1968“. Do Valdštejnského paláce zavítalo 2258 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. Den otevřených dveří k návštěvě Senátu využilo celkem
3227 spoluobčanů.

úterý 08.05.2018 11:00
Pomník Obětem 1. a 2. světové války, Zborovské náměstí, Pardubice
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní oslavy 73. výročí ukončení 2.
světové války a osvobození Československa.

úterý 08.05.2018 11:00
Národní památník v Praze na Vítkově, Praha 3
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní oslavy 73. výročí ukončení bojů 2. světové
války v Evropě – Dne vítězství.

úterý 08.05.2018 15:00
Klárov, Praha 1
Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR
J. Růžička se zúčastní pietního setkání u památníku II. odboje na Klárově.

středa 09.05.2018 09:00 - 10:15
Jičínský salonek (VP-A)
Přijetí delegace Parlamentu Černé Hory místopředsedou Senátu Jiřím Šestákem

Stránka 1/4

19. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 07.05.2018 do
14.05.2018

středa 09.05.2018 09:45 - 11:00
Černínský salonek (KP)
Přijetí delegace Parlamentu Černé Hory předsedou VEU Václavem Hamplem

středa 09.05.2018 10:00
Olšanské hřbitovy, U nákladového nádraží, Praha 3
Místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR J. Veleba
se zúčastní pietního aktu u hrobů vojáků Rudé armády padlých za osvobození Československa a u
pomníku obětem Pražského povstání u příležitosti 73. výročí vítězství nad fašismem.

středa 09.05.2018 13:00 - 16:00
Zelený salonek (KP)
20. schůze Ústavně-právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

středa 09.05.2018 13:00 - 16:30
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Konference "Izrael po 70 letech a jeho vztahy s ČR" Pořádá 1. místopředsedkyně Senátu M.
Horská a místopředseda Senátu J. Šesták.
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

Ve středu zorganizovala 1. mpř. M. Horská ve spolupráci s mpř. J. Šestákem konference „Izrael po 70 letech a
jeho vztahy s ČR“. Cílem setkání bylo hodnocení 70 let vývoje česko-izraelských vztahů. Mezi vystupujícími byl
ministr zahraničních věcí, velvyslanec státu Izrael v České republice, dále diplomati, ekonomové a odborníci z
kulturního prostředí a akademického světa. Výsledkem konference je společné memorandum místopředsedů
Senátu Miluše Horské a Jiřího Šestáka.

čtvrtek 10.05.2018 08:30 - 10:30
Zaháňský salonek (VP-C)
15. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

čtvrtek 10.05.2018 13:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá chargé d’affaires a.i. Kosovské
republiky v ČR pana Arbera Vllahiu.

čtvrtek 10.05.2018 14:00 - 16:00
Zelený salonek (KP)
Setkání sen. J. Malého s občany

čtvrtek 10.05.2018 14:00 - 18:00
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Jednací sál (VP-A)
Konference "Identita"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

Výbor pro záležitosti EU uspořádal ve čtvrtek konferenci na téma „Identita“, v jejímž rámci se svými příspěvky
vystoupili velvyslanci Francie, Itálie a Slovenska. Současným výzvám a příležitostem blízké budoucnosti pro
Evropu se věnoval poradce předsedy italské vlády Marco Piantini. Nad reformou EU z pohledu mladých lidí se
zamyslel poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Konference se dále aktivně zúčastnili zástupci
Evropského hnutí v ČR, Evropského institutu Renaissance a hnutí Mladí Evropané.

čtvrtek 10.05.2018 16:00
Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení vědecké konference
„Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí“

čtvrtek 10.05.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C)
Koncert Dětského pěveckého sboru Permoníček Most a Čmeláček Žatec v rámci Kulturního léta v
Senátu
pořádá/spolupořádá: senátorka MUDr. Alena Dernerová

pátek 11.05.2018 10:00 - 14:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference „Stav plnění Národního akčního plánu pro jadernou energetiku, rizika a příležitosti"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

pátek 11.05.2018 12:00 - 13:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek pořádá za účasti místopředsedy Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR H. Meziana a člena Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR P. Holečka pracovní oběd pro
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Alžírské demokratické a lidové republiky v ČR J.E.
pana Fouada Bouattouru.

sobota 12.05.2018
Albánie, Tirana, Saranda
12.-19.5.2018, Předseda SK Senátu pro rozvoj venkova M. nenutil, mpř. komise Z. Hamousová, R.
Martínek a člen komise V. Plaček se setkání s místopředsedkyní albánského parlamentu, budou
jednat s partnerskými výbory a komisemi a s představiteli místních samospráv.

sobota 12.05.2018 10:00
Obřadní síň krematoria v Motole, Praha 5 – Motol
Členka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR R.
Chmelová se zúčastní pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu.
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neděle 13.05.2018
Chorvatsko
13.-15.5.2018, Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy T. Grulich se
zúčastní zasedání Parlamentního výboru Parlamentní dimenze Středoevropské iniciativy.

neděle 13.05.2018
Bulharsko
13.-14.5.2018, Místopředseda VHZD L. Sulovský se zúčastní zasedání předsedů výborů pro
energetiku v rámci předsednictví Bulharska v Radě EU.

neděle 13.05.2018 09:30 - 16:00
Jednací sál (VP-A)
Mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible Jeruzalém - Praha
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

V neděli se uskutečnilo pod záštitou 1. mpř. Senátu PČR M. Horské a sen. Z. Papouška Mezinárodní mistrovství
ve znalostech Bible Jeruzalém – Praha. Akce se konala za odborné podpory Mezinárodního křesťanského
velvyslanectví Jeruzalém. Dlouhá řada soutěžících z České republiky, ale i nejrůznějších koutů celého světa, se
utkala za pomoci svých dovedností o prestižní titul.

neděle 13.05.2018 12:00
Lty 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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