12. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 19.03.2018 do
26.03.2018

pondělí 19.03.2018 10:00
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ul. 17. listopadu 2, Praha 1
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek se zúčastní oslavy 25. výročí vzniku Hospodářské
komory ČR.

pondělí 19.03.2018 14:00 - 15:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Slavnostní vyhodnocení dětské výtvarné soutěže, pořádané k Vánoční výstavě v Senátu.
pořádá/spolupořádá: OVVS

V pondělí 19. března se konalo v Hlavním sále Valdštejnského paláce setkání účastníků dětské výtvarné
soutěže, která byla vyhlášena u příležitosti vánoční výstavy betlémů. Děti i se svými rodinnými příslušníky si
mohly prohlédnout soutěžní práce, byl pro ně připraven i další program - vyslechly si pohádku, zasoutěžily si a
byly pozvány na prohlídku historických prostor Senátu. Souběžně, díky iniciativě senátorky Jaromíry Vítkové,
probíhalo setkání soutěžících dětí z Boskovic a z Doubravice nad Svitavou. Slavnostní předání diplomů s
obrázky, které děti vytvořily, a drobných cen proběhlo 19. března v kině Panorama v Boskovicích, protože paní
senátorka dětem za odměnu zajistila promítání filmové pohádky Čertoviny od Zdeňka Trošky. Děti byly z
ocenění nadšené a samotnou pohádku si také užily. „Dětskou snahu a potenciál je třeba rozvíjet a věnovat jim
velkou pozornost, protože děti jsou naše budoucnost“, zakončila Vítková.

pondělí 19.03.2018 19:00
Veletržní palác, Dukelských Hrdinů 47, Praha 7
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Litevské republiky v ČR J.E. panem Edvilasem Raudonikisem u
příležitosti oslavy 100. výročí litevské státnosti.

úterý 20.03.2018 10:00 - 12:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Kulatý stůl "Úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

úterý 20.03.2018 12:00 - 12:30
Jičínský salonek (VP-A)
Přijetí petice studentů
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

úterý 20.03.2018 13:00 - 15:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Kulatý stůl "Vstup klientů dětských domovů do samostatného života"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

V úterý uspořádal místopředseda Senátu Jiří Šesták kulatý stůl \"Vstup klientů dětských domovů do
samostatného života\". Zástupci neziskového sektoru a dětských domovů na něm apelovali na legislativní
změny, které by mladým lidem z dětských domovů usnadnily jejich přechod do praktického života.
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12. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 19.03.2018 do
26.03.2018

úterý 20.03.2018 17:00 - 17:30
Chodba místopředsedů (VP-A)
Vernisáž výstavy "Vichernice"
pořádá/spolupořádá: senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková

středa 21.03.2018 10:00 - 15:00
Černínský salonek (KP)
21. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

pátek 23.03.2018
Ženeva, Švýcarsko
23.3. - 28.3.2018, Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie J. Oberfalzer a
J. Látka se zúčastní 138. konference Meziparlamentní unie.

pátek 23.03.2018 15:00
Pomník škpt. Václava Morávka, Prašný most, Praha
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní pietní vzpomínky na škpt.
Václava Morávka.

sobota 24.03.2018 13:00
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Šumperku, M. R. Štefánika 892/10
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní posledního rozloučení s
válečným veteránem podplukovníkem v.v. Josefem Holcem.

sobota 24.03.2018 13:00 - 15:45
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Setkání se starosty ČR
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

V sobotu 24. března se uskutečnilo již třetí setkání se starostkami a starosty z celé České republiky, kteří ve
svých funkcích působí nepřetržitě dvacet a více let. Místopředseda Senátu Jiří Šesták jménem horní komory
poděkoval 55 starostům za službu v čele jejich obcí, městysů a měst a předal jim pamětní list. Celkem již Senát
takto ocenil 228 starostek a starostů.
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