4. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 22.01.2018 do
29.01.2018

pondělí 22.01.2018 18:00
Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, Praha 1
Společná večeře vedení Senátu a Poslanecké sněmovny PČR, za Senát PČR se zúčastní předseda
Senátu PČR M. Štěch, 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská, místopředseda Senátu PČR I.
Bárek, místopředseda Senátu PČR J. Kubera a místopředseda Senátu PČR J. Šesták.

úterý 23.01.2018 14:30 - 17:00
S-klub (KP)
Klub přátel Ústavy
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

úterý 23.01.2018 16:30 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

středa 24.01.2018 11:00
Pražský hrad, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní opětovného uložení korunovačních klenotů a uzamčení
Korunní komory v kapli sv. Václava katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

středa 24.01.2018 14:00 - 15:00
Přijímací salonek (VP-A)
4. schůze Podvýboru Organizačního výboru Senátu PČR pro státní vyznamenání
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

středa 24.01.2018 19:00
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního večera „Trenér roku 2017“.

čtvrtek 25.01.2018 10:00 - 12:00
Černínský salonek (KP)
Porada pražských senátorů zvolených s podporou Pirátské strany
pořádá/spolupořádá: senátorka Renata Chmelová

čtvrtek 25.01.2018 12:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská pořádá za účasti předsedy Mandátového a imunitního
výboru Senátu PČR a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu
PČR J. Oberfalzera a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T.
Czernina oběd pro velkošpitálníka Suverénního řádu maltézských rytířů J.E. Dominique Prince de
la Rochefoucauld-Montbel.
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čtvrtek 25.01.2018 13:30 - 14:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek oficiálně přijímá zástupce Ředitelství pro veřejnou správu
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

čtvrtek 25.01.2018 14:00 - 16:00
Hlavní sál (VP-C)
Pracovní setkání "Jak dál v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal ve čtvrtek seminář k problematice
„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“ Seminář uvedl a moderoval senátor Z. Papoušek, předseda
výboru. Akce se zúčastnila senátorka Z. Baudyšová, poslanec V. Kaňkovský, poslankyně H. Aulická Jírovcová,
poradkyně ministryně J. Hanzlíková z MPSV a především zde byli ve velmi hojném počtu zástupci ZDVOPů. Na
semináři se projednávala především otázka financování těchto zařízení a potřeba sjednat okamžitou nápravu.
Z diskuze vyplynulo, že dobrou cestou by mohlo být založení asociace ZDVOPů, jejíž mluvčí by hájili zájmy a
potřeby ZDVOPů, dovedli návrhy řešení představit a vykomunikovat např. při blížících se jednáních s MPSV,
ale i s kraji a obcemi. Za všeobecného souhlasu byl na místě vytvořen čtyřčlenný přípravný výbor, jehož cílem
bude podporovat smysluplné systémové řešení a předkládat konstruktivní návrhy.

pátek 26.01.2018 10:00 - 12:30
Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu uspořádali pod záštitou
předsedy Senátu M. Štěcha letos již po jedenácté vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. 27. leden, den, kdy byl v roce 1945 osvobozen nacistický
koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka), je mezinárodním společenstvím
připomínán jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Od r. 2000 je v České republice státem uznaným
významným dnem, v němž si připomínáme tragédie holocaustu a totality. Slavnostního pamětního setkání se
jako hosté zúčastnili přeživší nacistických koncentračních táborů, zástupci organizací, které sdružují bývalé
vězně a vězenkyně (jako je např. Terezínská iniciativa, Historická skupina Osvětim, Ukrývané děti a další),
dále vrchní zemský rabín, arcibiskup pražský, velvyslankyně a velvyslanci a další významné osobnosti
kulturního, politického a náboženského života. Součástí letošního pamětního setkání je výstava v Chodbě
místopředsedů s názvem „Za hranice povinností - diplomaté ocenění titulem Spravedlivý mezi národy“, kterou
připravilo Velvyslanectví Státu Izrael v ČR.
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