40. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 01.10.2018 do
08.10.2018

pondělí 01.10.2018 13:00
Masarykovo nádraží, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní pietního aktu u pamětní desky věnované
Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938 z českého pohraničí.

pondělí 01.10.2018 18:30
Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení 60. mezinárodního
strojírenského veletrhu.

pondělí 01.10.2018 19:30
Španělský sál, Pražský hrad, Praha 1
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní slavnostního večera „Pocta
československé architektuře a stavitelství“ u příležitosti 100. výročí vzniku Československé
republiky a udílení „Ceny Jože Plečnika“

úterý 02.10.2018
2.10.-4.10.2018, Belgie, Brusel Předseda VZOB F. Bublan, mpř. VZOB H. Mezian a člen VZOB T.
Czernin se zúčastní jednání s partnerským výborem Federálního parlamentu Belgie, setkání se
Skupinou přátel BE-ČR, návštěva Stálé mise ČR při NATO v Bruselu, jednání na MZV Belgie,
jednání na Ministerstvu obrany Belgie, setkání s představiteli místní samosprávy ve městě De
Panne.

úterý 02.10.2018 10:00 - 11:50
Zaháňský salonek (VP-C)
Kulatý stůl "Poslechněte si hlas pacientek s rakovinou prsu"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

V úterý se uskutečnil v Senátu Parlamentu ČR kulatý stůl na téma rakoviny prsu, který pořádal Výbor pro
zdravotnictví a sociální politiku za odborné spolupráce nezávislé platformy Hlas pacientek. Zástupkyně
pacientek seznámily přítomné s aktuálními zdravotními a sociálními potřebami pacientek. Největší prioritou v
současné chvíli je možnost moderní inovativní léčby u pacientek s rakovinou prsu a jejich psychologická a
sociální podpora. Na jednání byli přítomni zástupci MPSV, kteří přinesli konkrétní návrhy řešení potřeb
pacientek v oblasti neomezených vycházek při pracovní neschopnosti, posuzování invalidity a podmínek
poskytování dlouhodobého ošetřovného. Zástupkyně pacientských svazů ocenily podporu, která se jim v
Senátu dostala. Zapojení pacientů do konzultačních i legislativních procesů je podle evropských zkušeností
žádoucí a přispívá k úspěšnému řešení mnoha problémů ve zdravotnické oblasti.

úterý 02.10.2018 10:00 - 13:30
Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Oranžové a Zelené stuhy Vesnice roku 2018
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

V úterý se v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky konalo Slavnostní
vyhlášení výsledků celorepublikového hodnocení ocenění Oranžová stuha a Zelená stuha, které jsou udíleny v
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rámci soutěže Vesnice roku. Záštitu nad touto akcí měl místopředseda Senátu Ivo Bárek. V letošním ročníku
bylo na krajské úrovni uděleno 13 ocenění Oranžová stuha a 10 ocenění Zelená stuha.

úterý 02.10.2018 17:00 - 18:30
Chodba místopředsedů (VP-A), Valdštejnova pracovna (VP-C)
Vernisáž výstavy výkresů prvorepublikových zahradních architektů Zároveň v předsálí Jednacího
sálu pokračuje výstava „Zahradní umění první československé republiky a její zahradníci“
pořádá/spolupořádá: senátor Jaroslav Doubrava

středa 03.10.2018 09:00
Vlastenecký sál Karolina, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní konference „Přínos Josefa Hlávky a jeho
Nadání k rozvoji a podpoře vědy, umění a vzdělanosti v české společnosti“.

středa 03.10.2018 09:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání výborů Parlamentního shromáždění NATO

středa 03.10.2018 10:00 - 13:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Seminář "Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Ve středu pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice seminář „Jak zvýšit zájem u dětí a
mládeže o technické vědy a učební obory“. Seminář zahájila senátorka Jaromíra Vítková, k diskuzi byli přizváni
zástupci MŠMT, ČŠI, zástupci škol a další odborníci na vzdělávání. Přítomní se shodli na tom, že učitelé
dostatečně nepodporují zájem dětí o technické vědy, nevěnují mu dost času nebo to dělají nezajímavým
způsobem. Ke změně by je měly motivovat vyšší platy a příklady škol, kde fungují úspěšné projekty na
podporu technického vzdělávání. Mohly by k tomu přispět i úpravy obsahů vzdělávání v tzv. rámcových
vzdělávacích programech. Nyní je připravuje Národní ústav pro vzdělávání a hotovy by měly být do roku 2020.
Školy by pak měly mít povinnost více se zaměřovat i na technické vzdělávání.

středa 03.10.2018 13:00 - 14:40
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

středa 03.10.2018 18:00
Betlémská kaple, Betlémské nám. 5, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků soutěže
Stavba roku 2018.

čtvrtek 04.10.2018
4.10.-5.10.2018, Maďarsko, Budapešť Místopředseda Senátu I. Bárek, místopředsedkyně VUZP J.
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Seitlová a člen VHZD P. Šilar se zúčastní 5. Dunajské parlamentní konference na téma klimatické
změny, sucho a hospodaření s vodou na pozvání předsedy Národního shromáždění Maďarska.

čtvrtek 04.10.2018 09:00 - 13:00
Zelený salonek (KP)
Seminář "Škol(k)a JINAK 2018"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

čtvrtek 04.10.2018 12:30
Rezidence velvyslance Japonska v ČR, Maltézské nám. 6, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní oběda pořádaného mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Japonska v ČR J.E. panem Kaoru Shimazakim.

čtvrtek 04.10.2018 15:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Chilské republiky v ČR J.E. pana Patricia Alberta Pradela Elguetu.

čtvrtek 04.10.2018 17:00
Lobkovický palác, Vlašská 19, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Spolkové republiky Německo v ČR J.E. panem Christophem
Israngem a předsedou vlády Svobodného státu Durynsko panem Bodo Ramelowem u příležitosti
oslav Dne německé jednoty.

čtvrtek 04.10.2018 19:00 - 20:30
Audienční síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch s chotí pořádá za účasti předsedy Výboru pro záležitosti
Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hampla a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Jirsy slavnostní večeři na počest prezidenta
Makedonské republiky J.E. pana Gjorge Ivanova s chotí.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

pátek 05.10.2018 10:00
Velký sál, Ministerstvo obrany, Na Valech, Praha
Člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR P. Holeček se
zúčastní tradičního setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu
Armády ČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností u příležitosti 75. výročí bojů na Středním
východě a 74. výročí bojů u Dunkeque a na Dukle.

pátek 05.10.2018 17:00 - 23:00
Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
28. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha
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pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

sobota 06.10.2018 14:00 - 23:00
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
28. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

neděle 07.10.2018
7.10.-12.10.2018, Francie, Štrasburk Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního
shromáždění Rady Evropy M. Antl, Z. Hamousová, L. Jeništa, M. Nenutil se zúčastní 4. části
plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

neděle 07.10.2018 19:00 - 21:00
Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní večeře pořádaná předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Václavem Hamplem
pro účastníky setkání výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí V4
pořádá/spolupořádá: senátor prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.
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