4. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 23.01.2017 do
30.01.2017

pondělí 23.01.2017 13:00 - 16:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Slavnostní představení 5. ročníku odborné konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro
společnost"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal v pondělí za odborné podpory Služby a
školení MB, z.ú., slavnostní představení 5. ročníku odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro
společnost“. Jedná se o setkání odborníků, kteří se systematicky zabývají vzděláváním seniorů na akademické
půdě vysokých škol, ve vzdělávacích institucích, v prostředí knihoven, muzeí, škol apod. Cílem je výměna a
shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů, které je významné nejen pro ně samotné, pro jejich rodiny,
společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu. Výsledkem je nejen vzdělávací, ale také
společenský efekt.

pondělí 23.01.2017 17:00 - 18:00
Zelený salonek (KP)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie
Senát PČR E. Sykovou oficiálně přijímá předsedu vlády Slovinské republiky J.E. pana Miro Cerara.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 24.01.2017 17:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "úmyslně zapomenutý generál Jan Kratochvíl, velitel 1. čs. armádního
sboru v SSSR"
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Tomáš Grulich

úterý 24.01.2017 17:30
Černínský palác, Loretánské nám. 53, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní
novoročního setkání s účastníky podnikatelských misí pořádaných Svazem průmyslu a dopravy
ČR.

středa 25.01.2017 19:00
Národní divadlo, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí, 1. místopředsedkyně Senátu PČR
M. Horská, místopředseda Senátu PČR I. Bárek s chotí, místopředseda Senátu PČR J. Kubera s
chotí a místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní slavnostního novoročního představení
Georgese Bizeta „Carmen“ pořádaného předsedou Akademie věd ČR panem Jiřím Drahošem a
ředitelem Národního divadla panem Janem Burianem.

čtvrtek 26.01.2017 09:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Korejské republiky v ČR J.E. pana Seounga-Hyun Moona.

čtvrtek 26.01.2017 11:00 - 11:45
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Frýdlantský salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice Senátu PČR J. Růžičkou setká s vítězi a organizátory XXV. ročníku dějepisné
soutěže studentů gymnázií ČR a SR.

čtvrtek 26.01.2017 11:35 - 12:45
Senátorská jídelna (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá oběd pro vítěze a organizátory XXV. ročníku dějepisné
soutěže studentů gymnázií ČR a SR.

čtvrtek 26.01.2017 16:00
Parkhotel Průhonice, Uhříněveská 12, Praha - Západ Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se
zúčastní oslavy významného jubilea genpor. v.v. Jaroslava Klemeše a birg gen. Emila Bočka
pořádané Československou obcí legionářskou.

čtvrtek 26.01.2017 18:00
Restaurace ZOOM, Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4 Předseda Senátu PČR M. Štěch a
místopředseda Senátu PČR J. Kubera s chotí se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Indické republiky v ČR J.E. panem Krishanem Kumarem s chotí u
příležitosti státního svátku Indické republiky.

pátek 27.01.2017 10:00 - 12:45
Hlavní sál (VP-C)
Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Senát dnes hostil tradiční vzpomínkové setkání, které se konalo při příležitosti Mezinárodního dne památky
obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Kromě politiků na něm promluvil válečný veterán
Pavel Vranský, který bojoval za 2. světové války mimo jiné u Tobruku, předseda Federace židovských obcí P.
Papoušek, předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu M. Klíma a romský zpěvák a skladatel
Radoslav Banga. Parlament na setkání zastoupil předseda Senátu M. Štěch a místopředseda Poslanecké
sněmovny J. Bartošek, za vládu přišel ministr kultury D. Herman. S projevem vystoupila rovněž předsedkyně
Bavorského zemského sněmu Barbara Stammová. Den památky obětí holokaustu připomíná 27. leden 1945,
kdy byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 1945 v Osvětimi zahynulo 1,1
milionu lidí, většinou Židů. K vězňům osvětimského tábora patřilo rovněž na 50 000 československých občanů,
z nichž přežilo asi 6000. Nacisté za druhé světové války zavraždili na šest milionů lidí židovského původu. Z
celého Československa, jehož předválečná židovská komunita čítala 350 000 lidí, zemřelo 250 000 Židů.

pátek 27.01.2017 12:30
Bývalé krematorium, Litoměřice 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská a místopředseda
Senátu PČR J. Šesták se zúčastní pietního aktu u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí
holocaustu.

pátek 27.01.2017 13:00
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Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Praha 1 - Strahov Předseda Mandátového a imunitního výboru
Senátu PČR, člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J.
Oberfalzer a předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, člen Výboru pro
záležitosti Evropské unie Senátu PČR T. Grulich se zúčastní posledního rozloučení s předsedkyní
Konfederace politických vězňů ČR paní Naděždou Kavalírovou.

pátek 27.01.2017 13:30
Národní hřbitov v Terezíně 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská a místopředseda Senátu
PČR J. Šesták se zúčastní pietního aktu u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí
holocaustu.
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