44. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 29.10.2018 do
05.11.2018

pondělí 29.10.2018 13:00 - 15:00
Hlavní sál (VP-C)
Slavnostní akt udělení autorizace novým členům České komory architektů
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 30.10.2018 11:00
Martin, Slovenská republika
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní připomínkové akce k přijetí Martinské
deklarace.

úterý 30.10.2018 14:00 - 17:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání Senátorského klubu ODS

úterý 30.10.2018 14:00 - 16:00
Chodba místopředsedů (VP-A), Valdštejnova pracovna (VP-C)
Vernisáž výstavy Barevný svět" - Linorytové obrazy vystavují klienti Betany Boskovice
pořádá/spolupořádá: senátorka Ing. Jaromíra Vítková

úterý 30.10.2018 18:00 - 20:00
Zelený salonek (KP)
Jednání senátorského klubu STAN

úterý 30.10.2018 18:00 - 21:00
Černínský salonek (KP)
Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

středa 31.10.2018 09:00 - 12:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Setkání senátora J. Malého

středa 31.10.2018 09:00 - 11:30
Zelený salonek (KP)
23. schůze Ústavně-právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

středa 31.10.2018 15:00 - 16:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Jednání Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Václav Láska
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čtvrtek 01.11.2018 10:00 - 13:30
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Konference k 20. výročí založení Národní sítě záchranných stanic v ČR
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Ve čtvrtek uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody Konferenci k 20. výročí založení Národní sítě záchranných stanic v ČR. Po úvodních
vystoupeních Zbyňka Linharta, předsedy VUZP PČR, Vladimíra Dolejského, náměstka ministra životního
prostředí ČR, Petra Orla, senátora PČR a předsedy Národní sítě záchranných stanic a Libora Ambrozka,
předsedy Svazu ochránců přírody, se vystupující v jednotlivých panelech i následně v diskusích zaměřili
především na zhodnocení dosavadního fungování záchranných stanic, které jako první vznikly v ČR již v 70.
letech 20. století. Dalším neméně důležitým tématem, které znělo v příspěvcích vystupujících, bylo zajištění
pomoci handicapovaným volně žijícím živočichům a jejich následný návrat do volné přírody. Konference se
zúčastnili také zástupci slovenské Rehabilitační a chovné stanice Zázrivá a zástupce Rehabilitační stanice při
správě CHKO Polana, kteří prezentovali své mnohaleté zkušenosti. Stejně jako jejich čeští kolegové zdůraznili
důležitost osvěty a výchovné činnosti u široké veřejnosti.

pátek 02.11.2018 10:00
Hlavní sál, Ministerstvo obrany ČR, Na Valech, Praha 6
Členka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Z.
Baudyšová se zúčastní tradičního setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany ČR s
válečnými veterány a vojenskou veřejností při příležitosti 75. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní
Ukrajinu.

sobota 03.11.2018
3.10.-8.10.2018, Ázerbájdžán Místopředseda VZOB T. Jirsa se zúčastní delegace jihočeského kraje
(Jihočeská universita, Hospodářská komora) na pozvání velvyslance Ázerbájdžánu v ČR F. Šafijeva
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