34. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 21.08.2017 do
28.08.2017

pondělí 21.08.2017 11:00
Budova Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní vzpomínkového pietního aktu u
příležitosti 49. výročí uctění památky padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské
smlouvy v srpnu 1968.

úterý 22.08.2017 17:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Ženy české"
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Leopold Sulovský

středa 23.08.2017
23.8. - 25.8.2017, Francouzská republika
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská navštíví výstavu „Baroko očima dětí“ v Paříži.

středa 23.08.2017 09:00 - 09:15
Frýdlantský salonek (VP-A)
Vyhlášení prezidentských voleb
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Předseda Senátu oznámil termín prezidentských voleb, formálním vyhlášením byla zároveň zahájena volební
kampaň. První kolo se bude konat 12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo o dva týdny později. Ústavou
danou povinnost splnil předseda Senátu s několikatýdenním předstihem, volby totiž musí vyhlásit nejpozději
90 dní před jejich konáním. Hlavní motivací byla snaha o transparentní volební kampaň, která vyhlášením byla
zahájena. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí může po zřízení volebních účtů
jednotlivými kandidáty začít kontrolovat příjmy a výdaje jednotlivých kandidátů. „Při výběru termínu voleb
jsem zohlednil názor Ministerstva vnitra, které je organizátorem voleb. Vybral jsem termín tak, aby první ani
případné druhé kolo nekolidovalo se školními prázdninami,“ vysvětlil své rozhodnutí druhý nejvyšší ústavní
činitel, do jehož rukou také zvolený prezident skládá slib.

středa 23.08.2017 12:45 - 14:15
Frýdlantský salonek (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták pořádá za účasti předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR Z. Papouška pracovní oběd pro ministryni kultury
Lotyšské republiky paní Dace Melbarde.
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

středa 23.08.2017 14:00 - 16:30
Výstavní síň Senátu (VP-C), Sala terrena (VP-C), sál Argonautů (VP-C)
Vernisáž výstavy "Ladislav Velen ze Žerotína, MORAVSKÉ ATHÉNY".
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Radko Martínek

středa 23.08.2017 16:30 - 17:15
Zelený salonek (KP)
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Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedou Senátu PČR I. Bárkem, předsedou Výboru
pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem a místopředsedkyní Výboru pro
záležitosti Evropské unie Senátu PČR E. Sykovou oficiálně přijímá předsedu vlády Jordánského
hášimovského království J.E. pana Hani Fawzi Al-Mulkiho.

čtvrtek 24.08.2017 09:30
Výstaviště České Budějovice
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení 44. ročníku mezinárodního
agrosalonu „Země živitelka 2017“.

čtvrtek 24.08.2017 17:00 - 18:00
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Koncert dechového orchestru ZUŠ Choceň v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor JUDr. Miroslav Antl

pátek 25.08.2017
25.8. - 26.8.2017, SRN, Rhein-Main
Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulich se zúčastní zahájení
školního roku nové České školy v Rhein-Main v SRN na základě pozvání Kateřiny
Spiess-Velčovské, zakladatelky a ředitelky školy.

sobota 26.08.2017 10:00
Pivovarská zahrada, Výstaviště České Budějovice
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní zahájení Národních dožínek v rámci 44. ročníku
mezinárodního agrosalonu „Země živitelka 2017".

sobota 26.08.2017 18:00 - 22:00
Valdštejnský palác (VP-A), Valdštejnský palác (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C), sál Argonautů (VP-C),
Valdštejnský palác , I. nádvoří (VP-C)
Hradozámecká noc v sídle Senátu

Barokní Valdštejnský palác se zahradou mohla veřejnost navštívit v rámci Hradozámecké noci 2017 i ve
večerních hodinách. Brány Valdštejnského paláce, který je součástí sídla Senátu Parlamentu ČR, byly v sobotu
26. srpna 2017 otevřené výjimečně až do 22:00. Valdštejnskou zahradu rozezněla od 18:00 filmová i klasická
hudba v podání Orchestru Nadačního fondu Harmonie, od 19:00 následovalo energií nabité hudební
vystoupení souboru Mlima Jua pardubické školy Svítání. Valdštejnskou zahradu i historické prostory
Valdštejnského paláce si návštěvníci mohli prohlédnout individuálně. Zajímavosti z historie se zájemci
dozvěděli na přednáškách v Hlavním sále. V Mytologické chodbě byla připravena výstava o staviteli a prvním
majiteli paláce, vévodovi Albrechtu z Valdštejna, v Rytířské síni zase fotografická výstava Nadačního fondu
Harmonie, ve Výstavní síni Senátu byla k vidění výstava Ladislav Velen ze Žerotína a Moravské Athény a v
Trčkovské galerii stálá expozice protokolárních darů. Akce se konala pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu
Miluše Horské a místopředsedy senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiřího
Růžičky. Hradozámecké noci se zúčastnilo asi dva a půl tisíce návštěvníků.

sobota 26.08.2017 20:00
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III. nádvoří, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní operního představení Giuseppe Verdi AIDA.

neděle 27.08.2017 18:00 - 22:00
Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se uskuteční v rámci festivalu "Věčná
naděje G. Mahler a terezínští skladatelé"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch
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