44. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 30.10.2017 do
06.11.2017

úterý 31.10.2017 09:00 - 11:30
Jičínský salonek (VP-A)
Seminář "Pečujme o své pečující tedy a teď"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý 31.10.2017 15:00 - 17:00
Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Předpokoj: svědectví o službě mobilních hospiců z Českých Budějovic
a Třeboně"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

V úterý se uskutečnil workshop organizací pracujících s dlouhodobě pečujícími osobami v terénu pod záštitou
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horské, který odborně podpořila Alfa Human Service. Cílem
setkání bylo nejen předání zkušeností, příkladů služeb, podpory a dobré praxe, které se dnes již realizují bez
legislativního rámce a nasměrovaných finančních toků na podporu pečujících, ale zejména společná diskuze a
závěry, co je možné udělat pro zlepšení situace osob, které se o své blízké dlouhodobě starají v domácím
prostředí okamžitě. “Osoby, které o své blízké doma dlouhodobě pečují, nejsou v současné době systémově
příjemci žádné podpory,” říká M. Chmelová z Alfa Human Service a dodává: “Podpůrné služby pro pečující jsou
nicméně nezbytné k tomu, aby celá rodina mohla tuto zátěž zvládat a žít kvalitní a plnohodnotný život.“
Rodinná politika by měla zahrnovat podporu celého rodinného systému při péči o nejslabší - děti, mladistvé a
dospělé osoby se zdravotním postižením, nemocné partnery a jiné členy rodiny, seniorní rodiče. “Změna
situace při péči o blízké osoby dopadá na všechny členy rodiny, partnery, zdravé děti, prarodiče,” komentuje
problematiku M. Horská.

úterý 31.10.2017 16:30 - 20:00
Černínský salonek (KP)
Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 31.10.2017 16:45 - 18:45
Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

středa 01.11.2017 09:30 - 13:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
11. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 01.11.2017 11:00 - 12:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Setkání 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské se seniory
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

středa 01.11.2017 15:00 - 18:00
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Frýdlantský salonek (VP-A)
Křest druhého sborníku krajanského spolku Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku s
názvem "Vídeňští Češi 1945 - 2015: Příklad zdařilé integrace?"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

čtvrtek 02.11.2017 13:00 - 18:00
Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Konference s názvem "Dějiny přece jen velkým příběhem jsou: Konference k nedožitým 90.
narozeninám Jaroslava Šabaty"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 02.11.2017 14:00 - 19:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference "Networking novodobé české diaspory"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

pátek 03.11.2017 09:00 - 18:30
Jednací sál (VP-A)
Konference ČEKA 100 let
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

ČEKA - Všeruská mimořádná komise pro boj proti kontrarevoluci a sabotáži (následně NKVD a KGB), která se
stala zodpovědnou za zatýkání, věznění a likvidaci tzv. nepřátel státu, byla založena před sto lety, v prosinci
1917. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů
uspořádal k tomuto výročí mezinárodní konferenci „100 let od založení organizace sovětské tajné služby
ČEKA“. Konference se soustředila na následující témata: vztah komunistických tajných služeb k politickému
vedení, způsoby zneužívání tajné služby, sovětský vliv na vznik a fungování obdobných struktur v ostatních
státech sovětského bloku a působení komunistického bezpečnostního aparátu proti vnitřní opozici. Jeden z
hlavních panelů byl věnován činnosti KGB po druhé světové válce, kdy se KGB podílela na vzniku
bezpečnostních složek států střední a východní Evropy, rozšiřovala působení zahraniční rozvědky a postupně
se stala největší zpravodajskou službou na světě. Úkolem KGB a tajných služeb satelitních států Sovětského
svazu bylo sledovat veřejnou i soukromou sféru, podvratnou činnost v mezinárodním kontextu a možné
zárodky revolučních spiknutí. Své příspěvky na konferenci prezentovali odborníci na danou problematiku z
různých zemí, konkrétně Prof. Mark Kramer (Davis centrum pro ruská a euroasijská studia při Harvardově
univerzitě), Prof. Stefan Karner (Univerzita ve Štýrském Hradci), Dr. Jens Gieseke (Centrum pro výzkum
soudobých dějin, Postupim), Dr. Douglas Selvage (Úřad spolkového zmocněnce pro materiály bývalé
východoněmecké státní bezpečnosti a řada dalších. S úvodním slovem vystoupil předseda výboru F. Bublan.

pátek 03.11.2017 10:00
Hlavní sál, Ministerstva obrany ČR, Na Valech, Praha 6
Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Kunčar se zúčastní
slavnostního shromáždění u příležitosti 73. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu.

sobota 04.11.2017 10:30 - 11:00
I. nádvoří Valdštejnského paláce (VP-A), II. nádvoří Valdštejnského paláce (VP-C)
Retro Prague 2017 - Podzimní rally
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera
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neděle 05.11.2017 10:00
Sportovní areál Komora, Na Bydžově 3122, Tábor
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní Mistrovství Evropy v cyklokrosu 2017.

neděle 05.11.2017 19:00 - 21:30
Hlavní sál (VP-C)
Malostranské komorní slavnosti 2017 Jitka Čechová – klavír (Česká republika) Robert Schumann
Ferenc Liszt Bedřich Smetana
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Stránka 3/3

