36. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 03.09.2018 do
10.09.2018

pondělí 03.09.2018 11:00
Vila Hany a Edvarda Benešových, Sezimovo Ústí
Člen Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR J. Větrovský se zúčastní pietního aktu k
uctění památky 70. výročí úmrtí prezidenta Československé republiky Dr. E. Beneše.

pondělí 03.09.2018 13:00 - 15:00
Místnost č. 352 (VP-C)
22. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 04.09.2018 09:00 - 13:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova ČR
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 04.09.2018 16:15 - 17:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Hudební vystoupení v rámci vernisáže výstavy "Kola pro Afriku"
pořádá/spolupořádá: senátor Petr Holeček

úterý 04.09.2018 17:00 - 18:30
Chodba místopředsedů (VP-A), Valdštejnova pracovna (VP-C)
Vernisáž výstavy "Kola pro Afriku“
pořádá/spolupořádá: senátor Petr Holeček

středa 05.09.2018 17:00 - 19:00
Rytířská síň (VP-C)
Prezentace knihy "Jizvy zůstávají" s podtitulem "Dědictví zla stále živé"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 5. září 2018 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice prezentaci knihy
Lubomíra Vejražky „Jizvy zůstávají“ s podtitulem „Dědictví zla stále živé“. Kniha navazuje na autorovu
předešlou publikaci „Nezhojené rány národa“ z roku 2012. Úvodní slovo přednesl senátor Jiří Oberfalzer a s
hosty se přivítal také kardinál Dominik Duka. Pozvání přijal i ministr kultury Antonín Staněk. Lubomír Vejražka,
autor knihy, představil obsah knihy, která vykresluje doposud nepříliš zpracované téma dětí politických vězňů
nejen v období 50. a 60. let minulého století, ale sleduje jejich příběhy až po dnešek. Rozebírá vnitřní stav
politických vězňů a jejich rodin po návratu a vystihuje, jak se režim podepsal celoživotně i na jejich dětech. Se
svými zkušenostmi se podělily i dvě dcery těchto politických vězňů. Slavnostní akci moderovala Dagmar
Misařová z Českého rozhlasu Ostrava.

středa 05.09.2018 19:00 - 21:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Pracovní večeře pořádaná předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem
Václavem Hamplem pro předsedu Výboru pro evropské záležitosti Národní rady Slovenské
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republiky pana Ľuboše Blahu

čtvrtek 06.09.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Koncert Dance Center Marverci a Musical School Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem pod
vedením Tomáše Svobody v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Jaroslav Doubrava

pátek 07.09.2018 09:00
Španělský sál, Pražský hrad
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek se zúčastní XVI. sněmu Svazu měst a obcí ČR.

pátek 07.09.2018 10:00 - 11:00
Zelený salonek (KP)
Beseda senátora Michaela Canova s hosty mikroregionu Císařský kámen
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 07.09.2018 12:00 - 13:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování besedy senátora Michaela Canova s hosty z mikroregionu Císařský kámen
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 07.09.2018 16:00
Španělský sál, Pražský hrad
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská a místopředseda Senátu Parlamentu ČR I.
Bárek se zúčastní vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší starosta/primátor 2014 – 2018 v rámci XVI.
sněmu Svazu měst a obcí ČR.

pátek 07.09.2018 17:00 - 19:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vernisáž výstavy ,,Má vlast 2018"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

sobota 08.09.2018 14:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Setkání senátorek a senátorů s občany
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Letošního setkání s občany ve Valdštejnské zahradě se zúčastnily dvě desítky senátorek a senátorů z celé
České republiky, s občany diskutovali zástupci Prahy, Středočeského, Zlínského, Ústeckého, Karlovarského,
Jihočeského, Jihomoravského, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina. Předseda Senátu Milan Štěch hovořil
v úvodu zejména o významu Senátu jako ústavní pojistky a vyzval občany, aby v říjnových volbách přišli k
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volbám a volili do komunálních zastupitelstev i do Senátu ty, kterým věří, že budou nejlépe pracovat pro
občany. Pro občany kromě možnosti pohovořit si se senátorkami a senátory připraven také kulturní program.
Letos zahrála Městská hudba F. Kmocha Kolín, Jaroslav Uhlíř a kapela UDG. V průběhu odpoledne (od 13:15 do
18:00) si mohli zájemci prohlédnout i interiéry Valdštejnského paláce a Výstavní síň Senátu, stejně jako
výstavu Československo v proměnách Evropy 20. století, instalovanou u Krápníkové zdi Valdštejnské zahrady.
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