21. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 21.05.2018 do
28.05.2018

úterý 22.05.2018 09:30 - 15:40
Jednací sál (VP-A)
Konference „Den klinických hodnocení 2018“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Již poněkolikáté se v úterý 22. května v Jednacím sále Senátu konala konference Den klinických hodnocení
2018, kterou zaštiťoval senátor prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Letos byla zaměřena na dětské pacienty a
význam klinických studií v pediatrii. Mimo jiné se diskuze zaměřila i na vývoj funkčních personalizovaných
potravin pro děti s diabetem 1. typu nebo metody genetického testování dětí s růstovou poruchou

úterý 22.05.2018 10:00 - 13:00
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
Konference "Současný stav porodní asistence. A co dál?"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a v gesci senátora Lumíra Kantora se 22. května konal
seminář Současný stav porodní asistence. A co dál? Jedná se o téma, které je hojně diskutováno i mimo
odborné kruhy a své postoje k domácím porodům představili zástupci lékařských odborných společností a také
představitelky Unie porodních asistentek, Česká komora porodních asistentek, Česká společnost porodních
asistentek a Asociace pro porodní domy a centra.

úterý 22.05.2018 10:00 - 12:00
Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C)
Den dětí v Senátu s Hravým architektem, součástí akce je slavnostní zahájení výstavy u
krápníkové stěny "Památky mého kraje"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

Malby dětí 3. a 4. tříd základních škol na téma architektura mého kraje si budou moci návštěvníci prohlédnout
ve Valdštejnské zahradě. Slavnostní vernisáž výstavy Památky mého kraje se uskutečnila při příležitosti
Mezinárodního dne dětí v úterý 22. května. Výstava potrvá až do 28. června 2018. Expozice představuje ty
nejlepší práce za posledních pět let, které namalovali žáci nižšího stupně základních škol v rámci projektu
Hravý architekt. Cílem tohoto mezinárodního projektu je přiblížit dětem zábavnou formou historickou
architekturu a památky jejich krajů. Zároveň tak bude odstartován další ročník tohoto projektu, jehož tématem
je při příležitosti oslav vzniku samostatného Československa 100 let hravé architektury. Pro děti byl k jejich
svátku připraven v rámci vernisáže bohatý program, čekalo na ně hudební vystoupení Adama Mišíka či
oblíbené bubnování pardubického sboru školy Svítání „Mlima Jua“ a zábavné dílničky. Výstava se koná pod
záštitou první místopředsedkyně Senátu M. Horské. Veřejnosti je přístupná denně od pondělí do pátku od 7.30
do 18.00 hod., o víkendech od 10.00 do 18.00 hod., od června otevřeno do 19.00 hod. Vstup volný.

úterý 22.05.2018 10:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Thajského království v ČR J.E. pana Naronga Sasitorna.

úterý 22.05.2018 11:15 - 12:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tisková konference na téma „Den klinických hodnocení 2018“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
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úterý 22.05.2018 15:00 - 16:00
Přijímací salonek (VP-A)
6. schůze Podvýboru Organizačního výboru Senátu PČR
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 22.05.2018 17:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Vernisáž výstavy "Rozumění"
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Patrik Kunčar

středa 23.05.2018
23.-26.5.2018, Ukrajina, Kyjev, Donbas Předseda VZOB F. Bublan, mpř. VZOB Z. Brož, H. Mezian a
člen VZOB T. Czernin se zúčastní jednání s partnerskými výbory, na ministerstvech zahraničí,
obrany, vnitra. Dále budou jednat s místní samosprávou Donbaské oblasti, nevládními
organizacemi.

středa 23.05.2018 10:00
Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení Fóra partnerských
regionů Jihočeského kraje.

čtvrtek 24.05.2018 12:30 - 14:00
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Chodba mezi Hlavním sálem a Zaháňským salonkem (VP-C), Rytířská
síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Podesta u Zaháňského salonku (VP-C)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch pořádá za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR
I. Bárka, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR
P. Kunčara, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu
ČR J. Veleby a předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a člena Výboru pro
záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR T. Grulicha slavnostní oběd na počest předsedy
Sejmu Polské republiky J.E. pana Marka Kuchcińského.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 24.05.2018 13:45 - 21:00
Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C), sál Argonautů (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C), Valdštejnova
pracovna (VP-C)
ZUŠ OPEN V SENÁTU Akci pořádá Kancelář Senátu pod záštitou předsedy Senátu M. Štěcha a
senátora P. Kunčara.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

V rámci II. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol proběhla v sale terreně a na
improvizovaných pódiích ve Valdštejnské zahradě přehlídka dvaceti nejúspěšnějších hudebních souborů,
sborů, tanečních a divadelních skupin ze všech krajů ČR. Vrcholem programu byl podvečerní společný koncert
pražských škol za účasti patronky Nadačního fondu Magdaleny Kožené, garantů jednotlivých uměleckých
oborů a řady dalších významných hostů. Nad akcí převzal záštitu předseda Senátu Milan Štěch a senátor
Patrik Kunčar.
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pátek 25.05.2018
25.-28.5.2018, Polsko Členové stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO T. Jirsa a
P. Kunčar se zúčastní jarního zasedání Parlamentního shromáždění NATO.

pátek 25.05.2018
25.-27.5.2018, Gruzie Místopředseda Senátu J. Šesták se zúčastní oslav 100. výročí nezávislosti
Gruzie na žádost prezidenta ČR Miloše Zemana.

pátek 25.05.2018 10:00 - 11:00
Zelený salonek (KP)
Beseda senátora Michaela Canova s hosty radnice Chrastava
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 25.05.2018 12:00 - 13:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování besedy senátora Michaela Canova s hosty z Chrastavy
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 25.05.2018 14:30
Památník v Horním Slavkově, Věž smrti v Ostrově
Předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí a člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR J. Horník se zúčastní pietního aktu „XXIX.
Jáchymovské peklo“ (1. část pietního aktu).

neděle 27.05.2018
27.5.-3.6.2018, Taiwan Zahraniční cesta předsedy VZSP P. Koliby, mpř. VZSP J. Žaloudíka, člena
VZSP J. Malého, člena VZOB L. Václavce na pozvání vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní
kanceláře v ČR. Program zahrnuje setkání s nejvyššími představiteli moci legislativní í výkonné.

neděle 27.05.2018 15:00 - 16:30
Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C), sál Argonautů (VP-C)
Koncert Hudby Hradní stráže a Police ČR "K poctě československých legionářů" v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu PRAŽSKÉ JARO 2018
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch
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