31. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 30.07.2018 do
06.08.2018

pondělí 30.07.2018 19:00
Rezidence velvyslankyně Marockého království v ČR, Slunná 548/23, Praha 6
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní oslavy pořádané mimořádnou a
zplnomocněnou velvyslankyní Marockého království v ČR J.E. paní Hanane Saadi u příležitosti
„Svátku trůnu“.

úterý 31.07.2018 14:00 - 14:30
Oficiální setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pana Františka
Bublana Chargé d´affaires Egyptské arabské republiky v České republice panem Ranym Kenawym
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. František Bublan

středa 01.08.2018 13:00 - 14:00
Jičínský salonek (VP-A)
Vernisáž výstavy Martin Matela
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Ladislav Václavec

středa 01.08.2018 18:00 - 21:00
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Slavnostní setkání Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení republiky a
slavnostní zahájení X. výroční konference Českých škol bez hranic
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a odborný partner Česká škola bez hranic z. s. uspořádaly ve
středu 1. srpna Slavnostní setkání Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení republiky. V jeho
průběhu byla rovněž zahájena jubilejní X. Mezinárodní konference českých škol bez hranic a spolupracujících
škol. Obě akce se konaly večer 1. srpna 2018 ve Valdštejnské zahradě a záštitu nad nimi převzal
místopředseda Senátu Jaroslav Kubera. Samotné konferenci Českých škol v zahraničí pak byly věnovány
následující dva dny, tedy 2. a 3. srpen, kdy se účastníci z celého světa sešli v Toskánském paláci. Stěžejními
tématy letošní konference byl význam výuky českého jazyka v zahraničí z pohledu kulturní a ekonomické
diplomacie a České školy v zahraničí jako komunikační platforma mezi zahraničními Čechy, napříč
generacemi, a českým státem. Spolek Česká škola bez hranic již déle než čtrnáct let aktivně napomáhá šíření
českého jazyka a kultury v zahraničí, jeho know-how umožňuje vznik českých škol po celém světě. V současné
době podporuje činnost více než šedesáti škol – od Evropy, přes Severní Ameriku, Austrálii až po Nový Zéland,
dalším téměř padesáti napomáhá v jejich začátcích, koordinuje činnost těchto škol a sleduje kvalitu výuky.
Spolek dlouhodobě usiluje o vstřícnější legislativní podmínky v ČR, v souladu s potřebami nejen těchto škol,
ale zahraničních Čechů obecně. Dlouhodobým cílem této neziskové organizace je zvyšování úrovně znalosti
českého jazyka ve světě a zvyšování počtu rodilých mluvčích, kteří budou mít k České republice vztah a budou
ji považovat za druhý domov. Tradiční setkání se každý rok snaží upozornit na skutečnost, že výchova česky
mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí je významnou investicí do budoucnosti.

středa 01.08.2018 19:00 - 20:30
Hlavní sál (VP-C)
Zahajovací a závěrečný Galakoncert 7. ročníku Mezinárodního Hudebního Festivalu Olympus
Musicus
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

čtvrtek 02.08.2018 17:00 - 18:00
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Valdštejnská zahrada (VP-C)
Chodské slavnosti v Praze - koncert Národopisného souboru Postřekov v rámci Kulturního Léta v
Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Jan Látka

pátek 03.08.2018 10:00
Hasičsko-sportovní areál Vepříkov
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní slavnostního vyhlášení krajského kola
soutěže Vesnice roku 2018 Kraje Vysočina.
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