38. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 18.09.2017 do
25.09.2017

pondělí 18.09.2017 09:15 - 10:00
Zelený salonek (KP)
Přijetí předsedy Právního výboru Rady poradců Sultanátu Omán Mohammeda Al Zadjaliho
předsedou Ústavně – právního výboru Senátu PČR Miroslavem Antlem
pořádá/spolupořádá: senátor JUDr. Miroslav Antl

pondělí 18.09.2017 10:00
Schwarzenberský sál, zámek Třeboň
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní konference Digitalizace v paměťových institucích 2017.

pondělí 18.09.2017 10:00 - 11:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Předseda Klubu nezávislých senátorů pan Jan Veleba přijme delegaci Čínského lidového
politického poradního shromáždění autonomního regionu Ning-sia (ČLR)
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Veleba

úterý 19.09.2017 09:00 - 12:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
14. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 19.09.2017 09:00 - 16:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Seminář "Rozvoj mediální gramotnosti v ČR"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 19. září 2017 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uskutečnil odborný seminář „K
rozvoji mediální gramotnosti v ČR“, který se pořádal v rámci série odborných seminářů zaměřených na téma
„Budoucnost mediální výchovy v ČR“. Seminář se konal za odborné Podpory Institutu komunikačních studií a
žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, Pedagogické fakulty UK a občanského sdružení Téma. Seminář proběhl
formou moderované diskuse účastníků na tato témata: Legislativní ukotvení, pravomoci a spolupráce
jednotlivých hráčů, Možnosti a výzvy realizace mediální výchovy a mediálního vzdělávání z pohledu
vzdělávajících – ve škole, Možnosti a výzvy realizace mediální výchovy a mediálního vzdělávání z pohledu
vzdělávajících – mimo školu, Možnosti a výzvy realizace mediální výchovy a mediálního vzdělávání z pohledu
účastníků vzdělávání.

úterý 19.09.2017 09:30 - 14:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Seminář "Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních
služeb"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

19. září 2017 uspořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci se svazem měst a obcí v
Jednacím sále seminář, který mapoval několik závažných problémů, se kterými se potýkají města a především
a menší obce v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Název, který byl současně apelem vyzývajícím k
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rychlému jednání. Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb.
Na semináři aktivně vystoupili zástupci obcí, lékáren, České lékařské komory i tzv. vesničtí lékaři. Úvodním
slovem seminář zahájil místopředseda výboru profesor Jan Žaloudík.

úterý 19.09.2017 10:00 - 15:00
Černínský salonek (KP)
14. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 19.09.2017 13:30 - 15:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
4. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 19.09.2017 16:30 - 17:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Organizační výbor

úterý 19.09.2017 17:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Václav Macháň - Obrazy"
pořádá/spolupořádá: senátor JUDr. Miroslav Antl

úterý 19.09.2017 18:00
Sukova síň, Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní Zahajovacího koncertu Estonského předsednictví v
Radě Evropy pořádaného mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Estonské republiky v ČR
J.E. panem Stenem Schwedem.

úterý 19.09.2017 19:00
Mramorový sál, Clam-Gallasův Palác, Husova 20, Praha 1
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní slavnostní vernisáže výstavy Baroko v
českých zemích.

středa 20.09.2017 09:30 - 14:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 10/16 „Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy
Vary – Cheb“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uskutečnil dne 20. září 2017 veřejné slyšení výboru
k Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb (senátní tisk č. 192). Veřejné
slyšení moderoval a zahájil místopředseda výboru senátor Zdeněk Berka. Odůvodnění předložení petice
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představil senátor Jan Horník. Stanovisko VHZD přednesl senátor Jiří Cieńciała. V diskusi vystoupili zástupci MD
ČR, MF ČR, ŘSD, Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje, zmocněnce vlády pro Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský kraj a vyjádřili se také zástupci dotčených měst a obcí. Karlovarský kraj jako jeden z
mála nemá dálniční propojení s metropolí. Dostavba rychlostní silnice je nezbytnou podmínkou pro budoucí
rozvoj území. Cílem VSV bylo seznámit se se současnou situací. Veřejné slyšení výboru je významným
nástrojem šetření, který umožňuje získat dostatečné množství relevantních informací pro přípravu návrhu
stanoviska příslušného výboru.

středa 20.09.2017 09:30 - 13:30
Hlavní sál (VP-C)
VI. republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

středa 20.09.2017 10:00 - 11:00
Jičínský salonek (VP-A)
4. schůze Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

středa 20.09.2017 14:00 - 15:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá číši vína pro vedení Mezinárodní společnosti pro pracovní
právo a právo sociálního zabezpečení.

středa 20.09.2017 14:30 - 17:00
Místnost č. 352 (VP-C)
10. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 20.09.2017 17:00
Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení XII. Evropského kongresu
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

čtvrtek 21.09.2017 09:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni
Spojených států mexických v ČR J.E. paní Rosauru Leonoru Ruedu Gutierrez.

čtvrtek 21.09.2017 10:00 - 12:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Týden komunikace osob se sluchovým postižením, zahájení
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
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Ve čtvrtek proběhl seminář, kterým pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku nezisková
organizace ORBI PONTES, z. s., zahajuje již po šesté festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením
(TKOSP). Tento festival si získal velkou popularitu jak mezi sluchově postiženou populací, tak i mezi slyšícími.
Jde o týden plný kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, které přiblíží veřejnosti svět osob se sluchovým
postižením. V roce 2016 festival probíhal v 18 městech, v 10 krajích ČR, uskutečnilo se 76 zajímavých akcí,
zapojilo se 39 programových partnerů. Letos festival proběhne v termínu 22. – 30. 9.2017, je plánován vždy v
době Mezinárodního dne neslyšících. Seminář uvedl předseda VZSP Peter Koliba a zdravici senátora Kantora,
který se zdravotních důvodů nemohl účastnit, přednesla senátorka Chmelová.

čtvrtek 21.09.2017 10:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Belgického království v ČR J.E. pana Grégoira Vardakise.

čtvrtek 21.09.2017 13:00 - 14:30
S-klub (KP)
Předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR pan Peter Koliba pořádá
pracovní oběd pro předsedkyni Výboru pro sociální záležitosti Národní rady Slovenské republiky
paní Alenu Bašistovou

čtvrtek 21.09.2017 14:00 - 17:00
Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Hlavní sál (VP-C),
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Vernisáž výstavy a odborný seminář k 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Ve čtvrtek se pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové
konala v historických prostorách Valdštejnského paláce vernisáž výstavy Druhý život Tomáše Garrigua
Masaryka, 80 let od úmrtí zakladatele československého státu. Po slavnostním zahájení a prohlídce výstavy
následoval ještě odborný seminář, na kterém se svými referáty vystoupili Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., Prof.
PhDr. Miloš Trapl, CSc., Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.

čtvrtek 21.09.2017 17:00 - 18:00
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Koncert městské hudby Františka Kmocha Kolín v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátorka Emilie Třísková

čtvrtek 21.09.2017 18:30 - 20:30
Jednací sál (VP-A)
Setkání s účastníky 5. ročníku Německo-českého festivalu práva 2017 za účasti předsedy Výboru
pro Evropské záležitosti Václava Hampla
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

pátek 22.09.2017 18:30
Palác Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným
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velvyslancem Pákistánské islámské republiky v ČR J.E. panem Israrem Hussainem u příležitosti
70. výročí nezávislosti Pákistánské islámské republiky.
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