47. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 20.11.2017 do
27.11.2017

pondělí 20.11.2017 19:30
Divadlo na Perštýně, Na Perštýně 359/6, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní premiéry slavné hry francouzského dramatika
Alberta Camuse „Caligula“.

úterý 21.11.2017
Belgie, Brusel
21.11. - 22.11.2017 Předseda VEU V. Hampl a místopředseda VZOB Z. Brož se zúčastní
meziparlamentního zasedání se zahraničním výborem evropského parlamentu (AFET) na téma
„Perspektivy evropské integrace“ na pozvání předsedy AFET Davida McAllistera.

úterý 21.11.2017 09:00 - 10:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Václava Hampla se skupinou ředitelek základních škol
z neokupované části Doněcké oblasti Ukrajiny
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 21.11.2017 09:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Spolkové republiky Německo v ČR J.E. pana Christopha Isranga.

úterý 21.11.2017 10:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“ Konference iniciovaná Akademií věd ČR v rámci
programu Strategie 21 – Přírodní hrozby
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Dne 21. listopadu 2017 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR uspořádal ve
spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i, a Ústavem státu a práva
Akademie věd ČR, v. v. i. konferenci na téma: „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“. Na konferenci vystoupili
zástupci z Akademie věd ČR – Ústavu struktury a mechaniky hornin, Etnologického ústavu, Sociologického
ústavu, Ústavu státu a práva, České geologické služby, Centra pro otázky životního prostředí UK. Mezioborový
výzkum, jehož výsledky byly na konferenci prezentovány, byl podpořen v rámci Strategie AV21, programu
Přírodní hrozby. Součástí konference byla i tisková konference.

úterý 21.11.2017 11:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Švýcarské konfederace v ČR J.E. pana Dominika Roberta Furglera.

úterý 21.11.2017 12:00 - 12:20
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Tiskový briefing ke konferenci „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“

Stránka 1/3

47. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 20.11.2017 do
27.11.2017

pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

úterý 21.11.2017 14:00 - 17:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Zasedání senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 21.11.2017 18:00
Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem Albánské republiky v ČR J.E. panem Rizou Podou u příležitosti Národního dne
Albánské republiky.

středa 22.11.2017
Olomouc
22.11. - 24.11.2017 Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

středa 22.11.2017 09:00 - 12:00
Zelený salonek (KP)
14. schůze Ústavně-právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

středa 22.11.2017 10:00 - 13:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
12. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 22.11.2017 10:00 - 10:45
Frýdlantský salonek (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se oficiálně setká s předsedou Lidového poradního
shromáždění Indonéské republiky J.E. panem Zulkiflim Hasanem.
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

středa 22.11.2017 10:00 - 16:00
Černínský salonek (KP)
16. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

čtvrtek 23.11.2017 09:00 - 16:00
Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Veřejné slyšení VVVK "Slušný člověk, slušnější svět"
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pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 23. listopadu 2017 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal za odborné podpory
Nadace Pangea veřejné slyšení „Slušný člověk, slušnější svět“. Nadace Pangea se hlásí k odkazu J. A.
Komenského. Iniciuje a podporuje projekty, které přispívají k růstu všeobecné vzdělanosti, ochraně kulturního
dědictví či nápravě životního stylu. VSV zahájil místopředseda výboru senátor Jiří Růžička. Cílem veřejného
slyšení bylo umožnit setkání zainteresovaných osobností vědy, školství, kultury, sportu, podnikání, politiky a
širší veřejnosti k široké diskusi a přijetí doporučení.

čtvrtek 23.11.2017 12:00
Fakulta ekonomická Západočeské univerzity, Hradební ul. 22, Cheb
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní závěrečného kola a vyhlášení výsledků XXVI. ročníku
Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR.

čtvrtek 23.11.2017 18:00
Hotel Flora, Krapkova 439/34, Olomouc
10. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

pátek 24.11.2017 09:00 - 15:30
Hlavní sál (VP-C)
Konference "Spolupráce vojenských a civilních vysokých škol v oblasti vědy a výzkumu"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

V pátek 24. listopadu 2017 uspořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Českým
vysokým učením technickým v Praze a Univerzitou obrany v Brně konferenci na téma: Spolupráce mezi
akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu. S úvodními projevy vystoupili
František Bublan, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, rektor ČVUT prof. Petr
Konvalinka a prorektor Univerzity obrany v Brně Alexander Štefka. Zástupci Ministerstva obrany Jakub
Landovský, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie a Tomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce
průmyslové spolupráce a řízení organizací zdůraznili význam této spolupráce zejména pro oblast výzkumu a
vývoje. President BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson Rask prezentoval hlavní aktivity této švédské
společností, která se specializuje na bojová vozidla. Odbornou debatu, ve které zazněly především zkušenosti
z prolínání civilního a vojenského sektoru v oblasti obrany a bezpečnosti, moderoval JUDr. Jan Rouček. V
průběhu konference podepsali zástupci ČVUT a Univerzity obrany v Brně dodatek memoranda o spolupráci.
Konference se dále zúčastnili Ing. Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR, RNDr. Jiří Hynek, prezident
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, zástupci univerzit, odborné veřejnosti i zastupitelských
úřadů v ČR.

neděle 26.11.2017
Estonsko
26.11. - 28.11.2017 Předseda VEU V. Hampl a místopředseda VEU J. Doubrava se zúčastní
zasedání COSAC (Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti) v rámci předsednictví
Estonska v Radě EU
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