9. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 27.02.2017 do
06.03.2017

úterý 28.02.2017 09:00 - 12:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
6. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 28.02.2017 10:00 - 14:00
Černínský salonek (KP)
6. schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 28.02.2017 11:00
Zaháňský salonek (VP-C)
1. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 28.02.2017 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Jednání senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 28.02.2017 17:00 - 19:00
Chodba místopředsedů (VP-A), Mytologická chodba (VP-C), Předpokoj (VP-C), Audienční síň (VP-C)
Vernisáž výstavy Karla Aubrechta a Marka Dobeše "NA KONCI MASOPUSTU"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

středa 01.03.2017 09:30 - 16:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
5. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 01.03.2017 10:00 - 12:05
Místnost č. 352 (VP-C)
5. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 01.03.2017 10:00
Růžový salonek (KP)
4. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

středa 01.03.2017 14:00 - 16:00
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Audienční síň (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Křest knihy "Historie života Albrechta z Valdštejna"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

středa 01.03.2017 14:30
Park Maxe van der Stoela, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní slavnostního odhalení Památníku Maxe van der
Stoela.

čtvrtek 02.03.2017 14:00 - 15:30
Výstavní síň Senátu (VP-C), Trčkovská galerie (VP-C)
Vernisáž výstavy "Něco pro Vás, dámy"
pořádá/spolupořádá: senátorka MUDr. Alena Šromová

Prezentace klobouků a šperků je hlavním tématem výstavy s příznačným názvem Něco pro Vás, dámy!
Návštěvníci si mohou exponáty prohlédnout ve Výstavní síni Senátu od 2. března do 30. dubna 2017. Zájemci
se mohou těšit na expozici tří autorů – dvou šperkařů Miloslava Tomance a Jiřího Tomance, jejichž tvorba je
zastoupena například ve sbírkách Moravské galerie v Brně, a kloboučnice Marie Mazánkové, která preferuje
především tvary klobouků připomínající dobu třicátých let minulého století. Ačkoliv se vystavovaní autoři
dostávali ke své umělecké činnosti mimo své původní profesní zaměření, jejich práce vykazují vysoké
umělecké ambice. To dokazuje mimo jiné zpracovávaný materiál, jako je dřevo, kost, rohovina, kámen, sklo,
vlněné sukno, keramika, obecné i drahé kovy, nebo technika, jakou při výrobě děl uplatňují. Jejich práce byla
již v minulosti několikrát oceněna, v případě Jiřího Tomance například certifikátem „Haná, regionální produkt“.
S prací autorů se lze setkat i v zahraničních expozicích. Výstava probíhá pod záštitou senátorky Aleny
Šromové. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 16.00 hod., v dubnu o hodinu déle. Vstup volný.

pátek 03.03.2017
Rakousko
3.3. - 5.3.2017, 1. místopředsedkyně Senátu M. Horská se setká s místopředsedou Národní rady
Rakouské republiky Karlheinzem Kopfem. Zúčastní se na pozvání Školského spolku Komenský
reprezentačního a maturitního plesu české a slovenské větve v Rakousku.

pátek 03.03.2017 14:00 - 17:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Mezinárodní konference "Slovo, jeho síla a zneužití"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

V pátek se v Senátu uskutečnila konference s mezinárodní účastí „Síla slova“. Konference navazovala na
pietní akt v Nerudově ulici, který se konal v sobotu 25. února u příležitosti 69. výročí pochodu studentů za
svobodu a demokracii. Konference si vytyčila za cíl zhodnotit soudobé ožehavé otázky svobody médií,
svobody slova ve stále se rozšiřujícím světě sociálních sítí, interaktivního zpravodajství, ale také zneužívání
médií pro propagandistické účely a jejich využívání jako marketinkového nástroje. Úvodní slovo přednes
prorektor UK Jan Royt na téma „Na počátku bylo slovo“. Největší ohlas sklidilo vystoupení paní Lelde Neimane
z Lotyšského muzea sovětské okupace, která přivezla i ukázku z chystaného dokumentu „Velký plán“ o
působení ruské propagandy v pobaltských republikách. Konference byla součástí letošního, 11. ročníku
mezinárodního projektu MENE TEKEL. Dalšími vystupujícími byli senátor Tomáš Grulich, historik Pavel Žáček,
Leo Žídek z KPV ČR, profesorka Marcela Zoufalá nebo ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban.
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