30. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 23.07.2018 do
30.07.2018

pondělí 23.07.2018 09:00 - 16:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Studentská konference v rámci letní školy na téma "Řešení konfliktů podle vzoru OSN"

V pondělí 23. července 2018 se v Senátu v rámci letní školy AIPES konala tradiční studentská konference
zaměřená na řešení konfliktů podle modelu OSN. Podle zemí reprezentovaných na AIPESu je zřejmé, že
simulace tohoto typu je pro studenty velmi důležitá a poskytuje jim příležitost uplatnit demokratické principy v
praktickém mezinárodním prostředí. Do Prahy každoročně přijíždějí studenti z Evropy, střední Asie, východního
Středomoří a Severní Ameriky. V letošním ročníku měli účastníci za úkol v debatě inspirované stylem OSN
vyřešit budoucnost problematického regionu, který je ohrožován separatismem. Jednacím jazykem konference,
kterou každoročně organizuje Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Univerzitou
Karlovou a TFAS, je angličtina a studenti každoročně debatují v Jednacím sále Senátu PČR.

úterý 24.07.2018 17:00 - 18:30
Chodba místopředsedů (VP-A), Valdštejnova pracovna (VP-C)
Vernisáž výstavy s názvem ,,Holocaust"
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Mgr. Vladimír Plaček MBA

středa 25.07.2018 15:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR J.E. paní MA Keqing
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 26.07.2018 10:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se pracovně setká s mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem České republiky v Indonéské republice panem Ivanem Hoťkem.

čtvrtek 26.07.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Koncert Cimbálové muziky Okybača v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátorka RNDr. Jitka Seitlová

čtvrtek 26.07.2018 19:00 - 22:00
Hlavní sál (VP-C)
Summer Music festival 2018, který se koná pod záštitou místopředsedy Senátu J. Kubery

pátek 27.07.2018 10:45 - 11:45
Frýdlantský salonek (VP-A)
Beseda senátora Libora Michálka se studenty ECCE
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Libor Michálek MPA
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