42. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 16.10.2017 do
23.10.2017

pondělí 16.10.2017 10:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Domácí násilí bylo tématem semináře v Senátu, při kterém Světová zdravotnická organizace v ČR (WHO ČR)
představila manuál pro lékaře. Brožura s názvem Domácí násilí a genderově podmíněné násilí má pomoci
lékařům rozpoznat následky domácího násilí a preventivně působit v této oblasti. Vznik publikace podpořil
olomoucký senátor Lumír Kantor, člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. „Domácí násilí může být
součástí našeho úzkého nebo širšího okruhu a nikdo by nad tím neměl zavírat oči. Jeho odhalení bývá velmi
složité, protože jeho důsledky, ať už fyzické nebo psychické, zůstávají velmi často skryté. O to víc je nutná
příručka, která zvýší ostražitost lékařů, sester nebo sociálních pracovníků. Právě ti mohou v mnoha případech
předejít tragédii, ve kterou může domácí násilí vyústit,“ uvedl senátor Lumír Kantor. Manuál vymezuje domácí
násilí (psychické, fyzické, ekonomické a další) a genderově podmíněné násilí (sexuální zneužívání nebo
obtěžování, šikana a další). Přináší návody pro jednotlivé zdravotníky, jak rozpoznat jeho možné projevy.
Shrnuje také základní právní předpisy a potřebné kontakty.

úterý 17.10.2017
Historická budova Národní rady Slovenské republiky, Bratislava, Slovenská republika
17.10.2017 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní konference „Střední Evropa v Evropě:
hospodářství a infrastruktura“.

úterý 17.10.2017 10:00 - 13:00
Jednací sál (VP-A)
Veřejné slyšení VVVK ve věci petice č. 9/17 - Za změnu tzv. "protikuřáckého zákona" č. 65/2017
Sb.
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 17. října 2017 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal veřejné slyšení k petici
Za změnu tzv. „protikuřáckého zákona“ č. 65/2017 Sb. (senátní tisk č. 188). VSV zahájil a moderoval senátor
Jiří Oberfalzer. Petice požaduje možnost vyčlenit v restauracích, kde se nepodává jídlo, místo pro kuřáky. Její
předložení odůvodnil člen petičního výboru Jiří Míka. Se svými příspěvky vystoupili zástupci Ministerstva
zdravotnictví, Ústavu zdravotnických informací, poslanec Marek Benda a senátor Jaroslav Kubera,
místopředseda Senátu, zástupce Institutu V. Klause, zástupce Asociace hotelů a restaurací v ČR a Strany
soukromníků ČR. Jednání se zúčastnilo také 70 podporovatelů petice, kteří projevili velký zájem se zapojit do
diskuze. Zjištění, která vyplynula ze šetření petice, budou diskutována na schůzi VVVK a následně bude
připraven návrh pro schůzi Senátu.

úterý 17.10.2017 15:00 - 16:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Užitá malba"
pořádá/spolupořádá: senátor Jiří Vosecký

úterý 17.10.2017 17:00
Brožíkův sál, Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní slavnostního předání Ceny Franze Kafky za rok
2017.
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středa 18.10.2017 10:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Lucemburského velkovévodství v ČR J.E. pana Gérarda Léona Pierra Philippse.

středa 18.10.2017 11:00 - 12:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem oficiálně přijímá předsedu Výboru pro zahraniční vztahy
Horní komory Parlamentu Afghánské islámské republiky pana Latifa Khana Zhowandaie.
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

středa 18.10.2017 11:15
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Slovenské republiky v ČR J.E. pana Petra Weisse.

středa 18.10.2017 12:00 - 14:00
Růžový salonek (KP)
Pracovní oběd předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Františka Bublana s
Latifem Khanem Zhowandaim, předsedou Výboru pro zahraniční vztahy Horní komory Parlamentu
Afghánské islámské republiky
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. František Bublan

středa 18.10.2017 13:00
Pracovna mpř. Senátu M. Štěcha (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Gruzie v ČR J.E. pana Zaala Gogsadzeho..

středa 18.10.2017 20:00
Továrna, Dělnická 63, Praha 7
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní galavečera spojeného s vyhlášením
prestižní ceny TOP Odpovědná firma 2017.

čtvrtek 19.10.2017 12:00
Velvyslanectví Republiky Kazachstán v ČR, Pod Hradbami 9, Praha 6
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní společenského setkání pořádaného mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Republiky Kazachstán v ČR J.E. panem Serzhanem Abdykarimovem
u příležitosti ukončení mezinárodní výstavy EXPO 2017 V Astaně.

čtvrtek 19.10.2017 14:00 - 16:00
Sala terrena (VP-C), Výstavní síň Senátu (VP-C), sál Argonautů (VP-C)
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Vernisáž výstavy Prameny inspirace
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

V letošním roce uplynulo přesně 130 let od narození malíře, grafika a spisovatele Josefa Čapka. V souvislosti s
tímto výročím vznikla výstava „Prameny inspirace“, která připomíná dílo nejenom Josefa Čapka, ale i jeho
bratra Karla. Expozice je ke zhlédnutí ve Výstavní síni Senátu od 19. října až do 3. prosince 2017. Návštěvníci
se mohou těšit na díla mladých umělců ze Střední školy Náhorní v Praze, a to jak v podobě prací sochařských,
malířských, kresebných, tak i prací vytvořených ryze prostřednictvím počítače. Výstava probíhá pod záštitou
předsedy Senátu Milana Štěcha. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 17.00 hod., v listopadu a v prosinci
od 10.00 do 16.00 hod. Vstup volný.

čtvrtek 19.10.2017 15:00 - 19:00
Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C)
Slavnostní vyhlášení a předání cen "Česká chuťovka 2017"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

Letošní soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2017 a Dětská chuťovka
2017, která se konala pod záštitou předsedy Senátu M. Štěcha a ministra zemědělství M. Jurečky, zná své
vítěze. Zástupci celkem 74 českých potravinářských firem (o 11 víc než loni) převzali na slavnostním vyhlášení
výsledků 9. ročníku soutěže ve čtvrtek 19. října v Senátu ocenění za nejchutnější potraviny vyrobené v České
republice. Značkou Česká chuťovka 2017 se tak může nově pyšnit 147 výrobků a značkou Dětská chuťovka
2017 pak dalších 28. Titulem Rytíř české chuti byl za svůj celoživotní přínos mlékárenskému oboru poctěn
Ladislav Likler, respektovaný sýrařský expert. Smyslem soutěže Česká chuťovka, která vznikla jako spontánní
iniciativa nezávislých potravinářských odborníků, je kromě vyzdvižení domácích výrobců kvalitních potravin
zejména rehabilitace chuti jako jednoho z nejdůležitějších kvalitativních znaků každé potraviny. Kdo si chce na
těchto báječných potravinách od českých výrobců pochutnat a srovnat případně své vlastní chuťové
preference s verdiktem odborné i dětské poroty, nalezne seznam nejen těch letošních, ale i v předchozích
letech oceněných potravin, pyšnících se značkou ČESKÁ CHUŤOVKA nebo DĚTSKÁ CHUŤOVKA, jakož i další
důležité informace, na www.ceskachutovka.cz či www.facebook.com/ceskachutovka.

pátek 20.10.2017 09:00 - 16:00
Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Konference k 500. výročí počátku reformace Martin Luther pro dnešek
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu spolu s Českobratrskou církví evangelickou

500 let od počátku reformace se v Senátu vzpomínalo na reformátora Martina Luthera a význam jeho odkazu
pro dnešní dobu. Na konferenci v Senátu vystoupili kromě ministra kultury nejvyšší představitelé Senátu,
teologických fakult a dalších vědeckých pracovišť a církevních institucí.

pátek 20.10.2017 12:00
Hotel Boscolo, Senovážné náměstí 13/991, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem Maďarska v ČR J.E. panem Miklósem Borosem u příležitosti státního svátku
Maďarska.

sobota 21.10.2017
Rakousko
21.10. - 22.10.2017 Místopředseda SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí H. Mezian a člen stálé
komise J. Doubrava se zúčastní oslav 150. výročí založení Sokola Vídeň na pozvání vedení Sokola
Vídeň.
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neděle 22.10.2017
Ázerbájdžán
22.10. - 25.10.2017 Místopředseda Senátu J. Šesták, mpř. VHZD J. Strnad, mpř. VHZD L.
Aschenbrenner a členové VHZD J. Cieńciała, J. Holeček, L. Kos a K. Kratochvíle se zúčastní jednání
s ministrem zemědělství, jednání s ministrem ekonomiky, jednání s partnerským výborem v
Parlamentu Ázerbájdžánské republiky a jednání s představiteli ázerbájdžánských drah.

neděle 22.10.2017
Řecko, Soluň, Atény
22.10. - 25.10.2017 Zahraniční cesta místopředsedy SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí H.
Meziana a člena stálé komise J. Doubravy. Atény – návštěva české školy, jednání se členy její
správní rady, účast na recepci ke státnímu svátku ČR Soluň – návštěva Spolku řecko-českého
přátelství, jednání na Ministerstvu Makedonie a Thrácie

neděle 22.10.2017 19:00 - 21:30
Hlavní sál (VP-C)
Malostranské komorní slavnosti 2017 Beethoven Quartett (Švýcarsko) Ludwig van Beethoven
Friedrich Theodor Fröhlich Johannes Brahms
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
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