38. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 17.09.2018 do
24.09.2018

pondělí 17.09.2018 09:00 - 12:45
Jednací sál (VP-A)
Veřejné slyšení „Budoucnost mediální výchovy: Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchova“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

pondělí 17.09.2018 13:30 - 14:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing k veřejnému slyšení "Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchovy"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 18.09.2018
18.9.-19.9.2018, Německo, Berlín Člen VHZD a předseda Podvýboru pro dopravu a energetiku F.
Bradáč se zúčastní mezinárodního veletrhu dopravních technologií, inovačních komponentů,
vozidel a systémů Inno Trans 2018.

úterý 18.09.2018 10:00 - 13:45
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference "Interoperabilita zdravotní péče a péče následné"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

V úterý 18. září 2018 proběhla v Jednacím sále Senátu PČR konference „Interoperabilita zdravotní péče a péče
následné“, kterou pořádal místopředseda Senátu ČR Ivo Bárek za odborné spolupráce Sdružení pro rehabilitaci
osob po cévních mozkových příhodách, které bylo založeno v roce 1990. K hlavním činnostem patří především
pořádání rekondičních pobytů, činnost komunitních a klubových center a sociální a zdravotní poradenství. Na
konferenci vystupující ocenili práci všech, kteří se touto problematikou zabývají – od prevence, přes akutní až
po následnou péči a zdůraznili důležitost motivace celé společnosti ke zlepšování aktivního přístupu k
vlastnímu zdraví. Konference přispěla k novému pohledu propojení zdravotní a následné péče ve vzájemných
souvislostech.

úterý 18.09.2018 14:00 - 19:00
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
4. ročník soutěže "Komunální projekt roku 2018"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Dne 18. září 2018 pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu v Hlavním sále
Valdštejnského paláce vyhlášení již 4. ročníku soutěže „Komunální projekt roku 2018“ pod záštitou ministryně
pro místní rozvoj ČR Kláry Dostálové. Akce se konala za účasti ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce,
předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ivana Bartoše.
Během odpoledne byli postupně vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích soutěže Komunální projekt roku
2018 – soutěže o nejlepší realizovaný projekt na úrovni místní samosprávy. Celkovým vítězem této soutěže se
stala Alena Kacířová, starostka obce Dobratice, z kategorie Utváření veřejného prostoru za projekt Veřejné
prostranství v Dobraticích. Tuto soutěž pořádá časopis Moderní obec.

úterý 18.09.2018 14:30
Pracovna mpř. Senátu M. Horské (VP-C)
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádného a
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zplnomocněného velvyslance Albánské republiky v ČR J.E. pana Rizu Podu.
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý 18.09.2018 15:00 - 17:00
Chodba místopředsedů (VP-A), Valdštejnova pracovna (VP-C)
Vernisáž výstavy "Pomáháme fotografiemi"
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Leopold Sulovský

středa 19.09.2018 09:30 - 15:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
21. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 19.09.2018 10:00 - 11:00
Růžový salonek (KP)
Předseda VZOB F. Bublan a předseda VEU V. Hampl přijmou moldavského místopředsedu vlády pro
evropskou integraci Iurie Leanku
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. František Bublan

čtvrtek 20.09.2018 09:00 - 17:30
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Mezinárodní konference "Nová škola a nová výchova v nové Evropě"
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

čtvrtek 20.09.2018 12:00 - 14:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Oběd pořádaný místopředsedou VHZD Karlem Kratochvílem pro velvyslankyni Portugalska v ČR a
portugalskou delegaci
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

čtvrtek 20.09.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vystoupení Dudáckého souboru Schumák, Schumann Drums Band a mažoretky ZUŠ Roberta
Schumanna Aš v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Miroslav Nenutil

pátek 21.09.2018
21.9.-23.9.2018, Irsko Místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Z. Hamousová,
člen komise J. Horník se zúčastní vyhlášení vítězů soutěže Entente Florale Europe 2018 v
Tullamore a jednání s vedením města a kraje.

pátek 21.09.2018 13:00 - 17:30
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Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Audienční síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C),
Zaháňský salonek (VP-C)
Vernisáž výstavy a odborná diskuse "Mnichovská dohoda 1938 v kontextu evropských dějin 20.
století"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

V pátek 21. září proběhla pod záštitou 1. mpř. Senátu Miluše Horské a předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové
slavnostní vernisáž výstavy a odborná diskuse k 80. výročí mnichovské dohody „Mnichovská dohoda v
kontextu evropských dějin 20. století“. Po otevření výstavy v Mytologické chodbě byla zahájena odborná
diskuse, kde zazněly zajímavé přednášky, ve kterých byly nastíněny otázky německé, polské i maďarské
menšiny v Československu, vztah západních mocností i Ruska, mnichovská dohoda, následně exilová vláda a
oduznání Mnichova.

neděle 23.09.2018
23.9.-29.9.2018, Japonsko Místopředseda VHZD P. Štohl, členové VHZD P. Holeček a L. Kos
navštíví Japonsko. Tokio – přijetí předsedou horní komory, jednání s partnerskými výbory, jednání
na delegaci EU, návštěva ředitelství Asahi Breweries, přijetí na Svazu průmyslu a obchodu, účast
na slavnostním zahájení Czech Festival. Osaka – návštěva ředitelství Panasonic Nagoja – návštěva
firem Kawasaki a Toyota
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