13. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 27.03.2017 do
03.04.2017

pondělí 27.03.2017 14:00 - 18:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Audienční síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C),
Zaháňský salonek (VP-C)
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě ve Výstavní síni Senátu
pořádá/spolupořádá: Senát

V pondělí proběhlo v Hlavním sále Valdštejnského paláce slavnostní vyhodnocení dětské výtvarné soutěže,
která byla vyhlášena při příležitosti Vánoční výstavy. Z celkem 92 mladých výtvarníků jich přišlo 78 se svými
rodiči či prarodiči osobně převzít hodnotné ceny. Pro děti byla připravena již tradiční pohádka se soutěží a
kostýmovaná prohlídka reprezentačních prostor.

úterý 28.03.2017
28.3.2017 - 29.3.2017, Tachovsko Členové Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova M. Nenutil, R.
Martínek, B. Sekaninová a J. Vosecký se zúčastní pracovní návštěvy Tachovska.

úterý 28.03.2017 12:00 - 14:30
Hlavní sál (VP-C)
Slavnostní předání medailí MŠMT ČR ke Dni učitelů
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 28. března 2017 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal slavnostní udílení
Medailí MŠMT ke Dni Učitelů. Slavnostní akt zahájil senátor Jiří Růžička, místopředseda výboru. Medaile MŠMT
předala vynikajícím pedagogům ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Při této
příležitosti byla udělena také Plaketa Františky Plamínkové, kterou obdržela in memoriam Ludmila Vernerová,
šikanovaná učitelka Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze. Medaile MŠMT je oceněním významné
pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu
školství nebo mimořádně záslužného činu při zlepšování podmínek ve školství. Kandidáty na Medaili může
navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaile se uděluje od roku 1992 a uděluje se ve
dvou stupních – 1. a 2. stupně. Medaili prvního stupně letos obdrželo 26 a Medaili druhého stupně dostalo 18
laureátů. Medaile je nejvyšším resortním oceněním.

úterý 28.03.2017 14:00 - 18:00
Jednací sál (VP-A)
Seminář "Jak dál s obrannou a bezpečnostní politikou v Evropě?"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Evropská obrana a bezpečnost se stává stále aktuálnějším společným tématem. Výbor pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost proto uspořádal další odborný seminář na téma „Jak dál s obrannou a bezpečnostní
politikou v Evropě?“, který se uskutečnil dne 28. března 2017 v Jednacím sále Senátu. Tentokrát byla
problematika společné obrany a bezpečnosti zaměřena i na vývoj v dalších evropských zemích. Výbor proto
kromě zástupců ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí ČR a dalších expertů přizval také
velvyslance Francie, Itálie a Slovenska, kteří předložili postoje svých zemí k dané problematice. Úvodní slovo
pronesl předseda výboru František Bublan a místopředseda Senátu Ivo Bárek, pod jehož záštitou se seminář
uskutečnil.

úterý 28.03.2017 17:00 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
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úterý 28.03.2017 17:00 - 18:30
Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Barevné fantazie"
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Ladislav Václavec

středa 29.03.2017
29.3.2017, SRN, Berlín Člen VHZD a předseda Podvýboru pro dopravu F. Bradáč se zúčastní
jednání u příležitosti schválení Celkového konceptu Labe na základě pozvání velvyslance ČR v SRN
Tomáše Jana Podivínského.

středa 29.03.2017
29.3.2017 - 3.4.2017, Arménie Člen Stálé delegace do PS OBSE J. Horník a J. Žaloudík se zúčastní
pozorovatelské mise při parlamentních volbách v Arménii.

středa 29.03.2017 09:00 - 11:30
Zelený salonek (KP)
6. schůze Ústavně-právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

středa 29.03.2017 10:00
Pracovna př. VZOB (KP)
Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Františka Bublana s Omerem
Husseinem Thabetem SABA´A velvyslancem Jemenské republiky v ČR

středa 29.03.2017 12:00
Senátorská jídelna (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták pořádá pracovní oběd pro mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Portugalské republiky v ČR J.E. paní Mariu Manuelu Ferreiru de Macedo Franco za
účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z.
Linharta a předsedy Klubu Starostové a nezávislí a člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí Senátu PČR J. Horníka.

čtvrtek 30.03.2017 09:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Seminář "Rizika budoucnosti - nové trendy chudoby a nerovnosti v ČR"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 30.03.2017 14:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně předá jmenovací listinu prezidenta republiky nově
zvolenému členu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí PhDr.
Janu Outlému, Ph.D.
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čtvrtek 30.03.2017 16:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Singapurské republiky v ČR se sídlem v Tanglinu J.E. pana Tan Soo Khoona.

čtvrtek 30.03.2017 17:00 - 18:30
Audienční síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Předpokoj (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Vernisáž výstavy JARMILA NOVOTNÁ: OPERNÍ DIVA.
pořádá/spolupořádá: senátor Jiří Oberfalzer

Představení pozoruhodného životního příběhu a hvězdné kariéry slavné operní pěvkyně Jarmily Novotné, jejíž
110. výročí od narození si letos připomínáme, je hlavním tématem výstavy s názvem Jarmila Novotná: Operní
diva. Expozice v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce bude od 30. března do 28. května 2017,
návštěvníci z řad veřejnosti si ji mohou prohlédnout každý víkend a ve státní svátky.

pátek 31.03.2017
31.3.2017 - 6.4.2017, Dhaka, Bangladéš Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do
Meziparlamentní unie J. Oberfalzer a J. Doubrava se zúčastní 136. konference Meziparlamentní
unie.

sobota 01.04.2017 11:00
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora u Příbrami Místopředseda Ústavně-právního výboru
Senátu PČR J. Burian se zúčastní I. pouti díků na Svaté Hoře u Příbrami za záchranu muklů, kteří
přežili propad povrchu na táboře Bytíz v roce 1962.

neděle 02.04.2017
2.4. - 7.4.2017, SRN, Sasko, Bavorsko Místopředseda Senátu I. Bárek, předseda SK Senátu pro
rozvoj venkova M. Nenutil, členové stálé komise Z. Zdeňka Hamousová, J. Vosecký, R. Martínek a
B. Sekaninová se zúčastní přijetí u saského ministerského předsedy, setkají se s vedením
Domowiny/Svazu Lužických Srbů a zástupci lužickosrbské národnostní menšiny, navštíví
Lužickosrbské gymnázium a Dům Lužických Srbů, dále budou jednat se saským ministrem
zemědělství, setkají se se starosty obcí Oybin, Schleife a měst Budyšín a Thum. Také se zúčastní
přijetí předsedkyní Bavorského zemského sněmu a předsedou Hospodářského výboru Bavorského
zemského sněmu, jednání na Bavorském ministerstvu životního prostředí, setkání s prezidentem
regionální vlády Horní Falce, jednání se zástupci Německého svazu pěstitelů chmele a se starosty
měst Wolznach, Mainburg, Bärnau.
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