45. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 05.11.2018 do
12.11.2018

pondělí 05.11.2018 09:00 - 11:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Ústavně-právního výboru Senátu
Parlamentu ČR M. Antlem oficiálně přijímá předsedu Mezinárodního trestního soudu pana Chile
Eboe – Osujiho.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 06.11.2018 09:00
Hotel International Brno, Husova 16/200, Brno – střed
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní mezinárodní konference „Nejvyšší soudy v
měnící se době“.

úterý 06.11.2018 09:00 - 13:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova ČR
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 06.11.2018 09:30 - 12:00
Zaháňský salonek (VP-C)
18. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

úterý 06.11.2018 13:30 - 16:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Kulatý stůl "Podpora dětských pacientů při poskytování zdravotní péče"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

V úterý pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v Zaháňském salonku kulatý stůl, kde pozvaní
odborníci z řad lékařů – pediatrů, neonatologů, psychologů, speciálních pedagogů i zástupců nemocnic,
odborných lékařských společností, vysokých škol, ministerstev a zdravotních pojišťoven diskutovali o
výsledcích tříletého pilotního provozu Centra provázení při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, Fakultní
nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnici Brno. V těchto vybraných zařízeních je rozšířena standardní
zdravotní péče o model provázení rodičů ve chvílích sdělování závažné zdravotní diagnózy dítěte.

úterý 06.11.2018 14:00 - 16:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání klubu Starostové a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

úterý 06.11.2018 14:00 - 16:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání Senátorského klubu ODS
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úterý 06.11.2018 17:00 - 18:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Vernisáž výstavy "Světlo a stín"
pořádá/spolupořádá: senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.

úterý 06.11.2018 18:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání SK KDU-ČSL a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

středa 07.11.2018
7.-8.11.2018, Slovensko, Bratislava Předseda ÚPV M. Antl, mpř. ÚPV R. Sušil, E. Třísková, J.
Burian, členové ÚPV M. Canov, J. Dienstbier, A. Hubáčková a M. Nenutil se zúčastní mezinárodní
konference "Nejvyšší soudy v měnící se době" pořádané Nejvyšším soudem ČR a Nejvyšším
soudem SR.

středa 07.11.2018 09:00
Jičínský salonek (VP-A)
Předávání osvědčení senátorům zvolených v 1. kole senátních voleb

středa 07.11.2018 09:30 - 13:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
23. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 07.11.2018 10:00
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch uctí památku Alexandra Dubčeka zavěšením kytice k
pamětní desce u příležitosti 26. výročí jeho úmrtí.

středa 07.11.2018 10:30 - 14:00
Černínský salonek (KP)
29. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

středa 07.11.2018 14:00
Broumovský klášter, Broumov
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní 5. Broumovských diskusí – „Hrdinství a
odvaha v politice“.

čtvrtek 08.11.2018
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8.-10.11.2018, Švýcarsko Členka Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Seitlová se
zúčastní konference ke 100. výročí vzniku Československa s názvem "Ženeva a formování
československé státnosti v roce 1918"

čtvrtek 08.11.2018 08:30 - 11:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
31. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

čtvrtek 08.11.2018 09:00 - 18:30
Jednací sál (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)
Konference "Simulace Evropského parlamentu"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 pořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v Jednacím sále
Senátu PČR konferenci nazvanou Program simulace Evropského parlamentu. V úvodu konference mladé
studenty oslovil senátor Tomáš Czernin, člen Výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost. Vstupní
přednášku o institucionálním rámci Evropské unie a fungování Evropského parlamentu přednesl zástupce
Informační kanceláře EP v Praze. Studenti poté pracovali v politických skupinách a výborech po vzoru
Evropského parlamentu. Druhý den konference byl věnován diskusi s českými europoslanci. Jaromír Štětina,
člen výboru AFET a SEDE Evropského parlamentu a bývalý senátor zdůraznil potřebu solidarity a dodržování
lidských práv při tvorbě evropské zahraniční politiky. Europoslanec Luděk Niedermayer se studenty diskutoval
o mechanismech jednání při schvalování evropských dokumentů.

čtvrtek 08.11.2018 14:00 - 17:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Cena kvality v sociální péči za rok 2018
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

čtvrtek 08.11.2018 18:00
Horácké divadlo v Jihlavě, Komenského 1359/22, Jihlava
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního večera u příležitosti
předání nejvyššího ocenění Kraje Vysočina 2018.

pátek 09.11.2018 09:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)
Konference "Simulace Evropského parlamentu"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

pátek 09.11.2018 13:00 - 16:30
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže "Nejkrásnější nádraží 2018"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
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V pátek 9. 11. 2018 ve 13 hodin bylo v Senátu zahájeno již po dvanácté slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
o titul Nejkrásnější nádraží České republiky, které je poděkováním za práci lidem na železnici. Letos veřejnost
navrhla na titul Nejkrásnější nádraží ČR celkem 47 stanic. Do finále postoupily Blíževedly, Černý Kříž, Hrádek u
Sušice, Litoměřice horní nádraží, Lomnice nad Popelkou, Meziměstí, Nové Hrady, Štěpánov, Turnov a Veřovice.
Vítěze z nich opět volila veřejnost. Nejkrásnějším nádražím roku 2018 se stalo nádraží Blíževedly v Libereckém
kraji s celkovým počtem 7356 platných hlasů.

pátek 09.11.2018 15:00
Nová synagoga, Liberec
Člen Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Canov se zúčastní připomenutí 80 let od
neblahých událostí tzv. Křišťálové noci.
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