18. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 30.04.2018 do
07.05.2018

středa 02.05.2018 09:00 - 13:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova ČR
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

středa 02.05.2018 14:00
Pracovna př. VZOB (KP)
Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Tuniské republiky v České republice J.E. paní
Karimy Bardaoui předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu
ČR panem Františkem Bublanem

středa 02.05.2018 16:30 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

středa 02.05.2018 17:00 - 19:30
Chodba místopředsedů (VP-A), Valdštejnova pracovna (VP-C)
Vernisáž výstavy "Kouzelné Kjóto"
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Hassan Mezian

čtvrtek 03.05.2018 10:30 - 11:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Přijetí předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti Národního shromáždění Francouzské
republiky paní Sabine Thillaye předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem
Václavem Hamplem

čtvrtek 03.05.2018 10:30 - 11:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
22. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

čtvrtek 03.05.2018 10:30 - 11:15
Zelený salonek (KP)
Společné jednání Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a Výborem pro vzdělávání, vědu,
kulturu a lidská práva s Výborem pro kulturu Seimasu Litevské republiky
pořádá/spolupořádá: senátorka Ing. arch. Daniela Filipiová

čtvrtek 03.05.2018 12:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera pořádá za účasti předsedy Klubu Starostové a
nezávislí a člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu
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Parlamentu ČR J. Horníka, předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a členky
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR D. Filipiové a členů Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Z. Baudyšové a V.
Chaloupka pracovní oběd pro členy Výboru pro kulturu Seimasu Litevské republiky.

čtvrtek 03.05.2018 12:00 - 13:30
S-klub (KP)
Předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR pan Jaromír Strnad pořádá
pracovní oběd pro předsedu Výboru pro finance a rozpočet Národní rady Slovenské republiky
pana Ladislava Kamenického

čtvrtek 03.05.2018 14:00 - 15:30
Výstavní síň Senátu (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
Vernisáž výstavy "Hravé umění" Michaela Pavlovského.
pořádá/spolupořádá: senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková

Expozice „Hravé umění“ představuje umělecké řemeslo brněnského výtvarníka Michaela Pavlovského.
Návštěvníci si mohou prohlédnout exponáty dřevěných hraček a objektů z kovů, skla a dalších materiálů.
Výstava je ke zhlédnutí ve Výstavní síni Senátu od 3. května do 24. června 2018. Návštěvníky potěší originální
díla umělce Pavlovského, který vyznává netradiční pojetí výtvarnické práce, při němž vdechuje, jak sám říká,
svým dílům do duše optimismus a dobrou náladu. Na místě jsou vystaveny pestrobarevné dřevěné exponáty
zpodobňující zvířata či interiérové i exteriérové objekty a plastiky. Výstava probíhá pod záštitou senátorky
Anny Hubáčkové. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 17.00 hod., od června o hodinu déle. Vstup volný.

čtvrtek 03.05.2018 15:00
náměstí Míru, Plzeň
Místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR L.
Aschenbrenner se zúčastní vzpomínkového aktu u „památníku bojovníků a obětí světových válek“
u příležitosti 73. výročí osvobození města Plzně americkou armádou.

čtvrtek 03.05.2018 16:00 - 20:00
Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Valdštejnova pracovna (VP-C)
Vyhlášení vítězů soutěže "Žít krajinou 2018"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

čtvrtek 03.05.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Koncert Děčínského pěveckého sboru v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Zbyněk Linhart

Ve čtvrtek 3. května 2018 odstartoval ve Valdštejnské zahradě již třináctý ročník Kulturního léta v Senátu.
Koncerty se budou konat každý čtvrtek od 17 hod. až do 20. září 2018. Senátoři, z jejichž volebního obvodu
hudební a pěvecká uskupení pocházejí, postupně představí přes dvacet různých souborů. Letošní ročník
Kulturního léta v Senátu zahájil Děčínský pěvecký sbor z volebního obvodu senátora Z. Linharta. Mimoto
potěší různorodým repertoárem návštěvníky i ostatní soubory a hudební uskupení, která v průběhu celého
léta zahrají a zazpívají ve Valdštejnské zahradě. V červnu se mohou návštěvníci těšit například na hudební
vystoupení modřanského souboru zobcových fléten Vivat Flauto. V červenci vystoupí mezi jinými Folklorní
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soubor Haná z Velké Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci a Hanácký mužský sbor Rovina. V srpnu posluchači
uslyší dechový orchestr BaŠaPa ze Základní umělecké školy Karla Malicha z Holic. Cyklus koncertů završí ve
čtvrtek 20. září Dudácký soubor Schumák, Schumann Drums Band a mažoretky ZUŠ Roberta Schumanna Aš
se senátorem M. Nenutilem. Akce se konají za každého počasí. Vstup zdarma. Změny programu vyhrazeny.
Přehled koncertů a dalších akcí pro veřejnost ve Valdštejnské zahradě je k dispozici na webových stránkách
Senátu.

pátek 04.05.2018 10:00
Vazební věznice Praha – Pankrác, ul. Soudní, Praha 4
Členka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR R.
Chmelová se zúčastní pietního aktu u příležitosti výročí Pražského povstání k uctění památky
všech, kteří položili životy v boji proti nacismu.

pátek 04.05.2018 10:00
Velký sál, Ministerstvo obrany ČR, Na Valech, Praha 6
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní slavnostního setkání účastníků
Českého národního povstání s představiteli MO ČR a GŠ AČR u příležitosti 73. výročí Květnového
povstání českého lidu.

pátek 04.05.2018 15:00
Štefánikova hvězdárna, Petřínské sady, Praha 1
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní vzpomínkového shromáždění u
příležitosti 99. výročí tragické smrti generála M. R. Štefánika.

sobota 05.05.2018 10:00
Křížová chodba, Staroměstská radnice, Praha 1
Členka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR R.
Chmelová se zúčastní uctění památky padlých v Pražském povstání – 73. výročí.

sobota 05.05.2018 12:30
Budova Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní vzpomínkového pietního aktu před budovou
Českého rozhlasu u příležitosti 73. výročí Květnového povstání českého lidu a konce druhé
světové války.

neděle 06.05.2018
Norsko
6.-10.5.2018, Člen Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO T. Jirsa se zúčastní
zahraniční cesty Výboru pro civilní dimenzi bezpečnosti a Podvýboru pro demokratické vládnutí
PS NATO do Norska (Bodö Evernes).

neděle 06.05.2018 10:00
Ďáblický hřbitov, Praha
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Šesták se zúčastní uctění památky padlých vojáků
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spojeneckých armád za 2. světové války.

neděle 06.05.2018 11:00
Pomník polským vojákům, Žernosecká ul., Praha 8 - Ďáblice
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Šesták se zúčastní pietní vzpomínky na padlé vojáky
polské armády.

neděle 06.05.2018 16:00
Národní památník Kobyliská střelnice, Praha 8
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Šesták se zúčastní pietního aktu k uctění památky 546
popravených na Kobyliské střelnici a připomenutí si 76. výročí operace Anthropoid exilových čs.
branných sil za 2. světové války.

neděle 06.05.2018 16:00
Americká třída, Plzeň
Místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR L.
Aschenbrenner se zúčastní vzpomínkového aktu u pomníku „DÍKY AMERIKO!“.
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