12. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 20.03.2017 do
27.03.2017

pondělí 20.03.2017 10:00 - 13:30
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
Regionální kolo 23. celostátní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 20. března 2017 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal regionální kolo
přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant. Národní přehlídka gymnaziálních sborů se za uplynulých
dvacet tři ročníků stala společným místem setkání vybraných sborů z celé ČR a cílem mnoha začínajících i
dlouhodobě působících pěveckých těles. Studenti mají možnost vyslechnout vystoupení ostatních a vzájemně
porovnávat výsledky své práce. Pozitivní ohlasy publika a kladné hodnocení odborné poroty jsou dostatečnou
motivací do jejich další činnosti. Odborná porota může poradit jednotlivým tělesům s případnými intonačními,
výrazovými nebo repertoárovými problémy. Je to příležitost i pro sbormistry, kteří si rozšiřují zkušenosti a
získávají motivaci do dalšího nácviku skladeb. Sbory do celostátního kola jsou vybírány na základě výkonů v
kolech regionálních. Celostátní finále 15 nejlepších gymnaziálních pěveckých sborů se uskuteční v Brně ve
dnech 6. – 8. dubna 2017.

pondělí 20.03.2017 19:00
Palác Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní koncertu u příležitosti oslavy 75. narozenin
pana Karla Vágnera.

úterý 21.03.2017 09:30
Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 820/9, Praha 2
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní 50. zasedání Akademického sněmu Akademie věd
České republiky.

úterý 21.03.2017 10:30 - 14:30
Černínský salonek (KP)
7. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 21.03.2017 12:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Setkání senátora R. Martínka se studenty

úterý 21.03.2017 14:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Pákistánské islámské republiky v ČR J.E. pana Tadžammula Altafa.

úterý 21.03.2017 15:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Francouzské republiky v ČR J.E. pana Rolanda Galharaguea.
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úterý 21.03.2017 15:15 - 16:00
Pracovna př. VZOB (KP)
Přijetí velvyslankyně Marockého království v České republice Suráji Otmání předsedou Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem

úterý 21.03.2017 17:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "U nás na západě"
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Miroslav Nenutil

středa 22.03.2017 10:00 - 12:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Seminář "Role dětské gynekologie v moderní péči o mladou generaci"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Seminář "Role dětské gynekologie v moderní péči o mladou generaci" se konal ve středu 22. března 2017 pod
záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Jeho cílem byla především podpora zachování podooboru
v medicínském vzdělávání. Obor dětské gynekologie byl u nás založen už v roce 1940. A byli jsme první na
světě. Ročně ambulancemi dětské gynekologie projde 25 000 pacientů. Garantem akce byl předseda VZSP
senátor Peter Koliba.

čtvrtek 23.03.2017
Malta
23.3. - 25.3.2017, Předseda VZSP P. Koliba se zúčastní zasedání předsedů výborů pro sociální
záležitosti v rámci předsednictví Malty v Radě EU.

čtvrtek 23.03.2017 09:00 - 12:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
2. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu

čtvrtek 23.03.2017 11:15 - 11:45
Zaháňský salonek (VP-C)
Tiskový briefing k podání návrhu k Ústavnímu soudu
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

čtvrtek 23.03.2017 16:00 - 19:00
Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C)
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže "Společné zařízení roku 2016"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

čtvrtek 23.03.2017 18:00
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Hotel Hilton, Praha
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Pákistánské islámské republiky v ČR J.E. panem Tadžammulem
Altafem u příležitosti 77. výročí Národního dne Pákistánské islámské republiky.

sobota 25.03.2017 11:00
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní pohřbu Jeho Eminence Miloslava kardinála
Vlka, emeritního arcibiskupa pražského.
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