23. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 04.06.2018 do
11.06.2018

pondělí 04.06.2018 09:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference "Inovační rozvoj infrastruktury měst a obcí"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

úterý 05.06.2018 09:00 - 13:00
Zelený salonek (KP)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova ČR
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 05.06.2018 10:00 - 13:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 14/18 "Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních
služeb"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 05.06.2018 12:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Pracovní oběd Mandátového a imunitního výboru s Komisí pro etiku a procedury Seimu Litevské
republiky
pořádá/spolupořádá: senátor Jiří Oberfalzer

úterý 05.06.2018 17:00 - 19:00
Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Audienční síň (VP-C)
Setkání s účastníky natáčení dokumentů o českých krajanech v zahraničí "České kořeny - 10 let"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

úterý 05.06.2018 19:00 - 21:00
Hlavní sál (VP-C)
Slavnostní zahájení festivalu "České kořeny - 10 let"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

středa 06.06.2018
6.6.-13.6.2018, USA (San Francisco), Kanada (Vancouver) Zahraniční cesta místopředsedy Senátu
J. Kubery a předsedy SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulicha. San Francisco – účast na
7. výroční konference učitelů českého jazyka v Severní Americe na pozvání české školy TGM
Chicago, setkání s krajanskou komunitou Vancouver – setkání se zástupci krajanské komunity,
návštěva české školy.

středa 06.06.2018
6.6.-9.6.2018, Litva Senátorky E. Syková a A. Šromová se zúčastní „Každoročního celosvětového
summitu žen v politických funkcích“ na pozvání Viktorase Pranckietise, předsedy Seimasu Litvy.
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středa 06.06.2018
6.6.-11.6.2018, Řecko 1. místopředsedkyně Senátu M. Horská, předseda VVVK Z. Papoušek a
členové VVVK V. Homolka, V. Chaloupek se zúčastní jednání na Ministerstvu kultury, jednání s
představiteli místních samospráv, setkají se s krajany a navštíví školy s výukou češtiny.

středa 06.06.2018 14:00 - 16:00
Zaháňský salonek (VP-C)
24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 06.06.2018 15:00 - 17:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Panelová diskuse na téma: „Informace o implementaci novely vinařského zákona, aktuální stav
návrhu systému elektronického volného daňového oběhu (EVDO), informace o kontrole SZPI v
oblasti obchodu s vínem“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

čtvrtek 07.06.2018 10:15 - 11:15
Zaháňský salonek (VP-C)
Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky +
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

čtvrtek 07.06.2018 14:00 - 15:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Losování XX. ročníku turnaje Tolerance národnostních menšin v malé kopané
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

čtvrtek 07.06.2018 17:00 - 20:30
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní vyhlášení 22. ročníku prestižní Ceny Josefa Vavrouška 2017
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

čtvrtek 07.06.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Koncert Vivat Flauto - Modřanského souboru zobcových fléten v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Tomáš Grulich

pátek 08.06.2018 09:30
Hlavní sál (VP-C)
Setkání sen. P. Holečka se zahraničními hosty a občany města Kralupy nad Vltavou spojené s
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prohlídkou Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Petr Holeček

sobota 09.06.2018 18:00 - 22:00
Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)
Slavnostní setkání ke 130. výročí založení KČT
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

neděle 10.06.2018 10:00
Lidice
Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR
Z. Berka a člen Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR J. Dienstbier se zúčastní pietní
vzpomínky k 76. výročí vyhlazení obce Lidice a slavnostního zahájení celostátní přehlídky
dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“.
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