28. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 09.07.2018 do
16.07.2018

úterý 10.07.2018 10:00 - 13:00
Černínský salonek (KP)
25. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 10.07.2018 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Jednání Senátorského klubu ODS

úterý 10.07.2018 15:00 - 17:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Udílení Ceny Společnosti pro vědu a umění Praha
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Letos již po sedmnácté byly v budově Senátu Parlamentu ČR uděleny Ceny Společnosti pro vědy a umění
Praha. Vyznamenáno bylo 8 osobností. Udílení zorganizovala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
ve spolupráci s pražskou pobočkou Společnosti pro vědy a umění. Ocenění v Senátu převzali zástupci různých
uměleckých i vědních oborů, kteří se podílejí na šíření české kultury a vědy v zahraničí. Ceremoniál se
uskutečnil v rámci 29. Světového kongresu Společnosti pro vědy a umění, který se koná od 10. do 12.
července v Praze. Letošní ročník kongresu je věnován stému výročí vzniku Československa a 60. výroční
založení Společnosti pro vědy a umění, která vznikla v New Yorku s cílem sdružovat především české a
slovenské vědce a umělce, kteří opustili svou vlast. Dnes je jejím cílem podpora vědecké a umělecké tvorby
Čechů a Slováků v zahraničí. Také se snaží představovat českou vědu a kulturu ve světě. Ceny Společnosti pro
vědy a umění Praha letos obdrželi: Petr Bísek – vydavatel, František Fenič – režisér, Veronique Firkusny překladatelka, Vít Hořejš - loutkoherec, Václav Hudeček - houslový virtuos, Louis Reith - malíř, Joseph
Rostinský – filolog a Petr Sís – ilustrátor, grafik.

úterý 10.07.2018 17:00 - 21:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vernisáž výstavy „Československo v proměnách Evropy 20. století“
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Ve Valdštejnské zahradě byla v úterý 10. července 2018 slavnostně zahájena výstava „Československo v
proměnách Evropy 20. století “. Tu si mohou návštěvníci zahrady prohlédnout až do 31. října 2018. Výstava
vznikla při příležitosti letošních oslav 100. výročí ustavení samostatného československého státu, symbolicky
připomíná jak historické počátky státu, tak jeho následný politický, ekonomický i kulturní vývoj v průběhu
minulého století. Další informace k výstavě jsou k dispozici
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=9.7.2018&O=11&id=2496&from=M. Expozice se koná
pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.
Výstava je veřejnosti přístupná denně, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 19.00 hod., víkendy a státní svátky od
10.00 hod. do 19.00 hod., od října do 18.00 hod. Vstup volný.

středa 11.07.2018 08:30 - 12:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
27. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
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středa 11.07.2018 09:00 - 12:30
Zelený salonek (KP)
21. schůze Ústavně-právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

středa 11.07.2018 09:30 - 14:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
18. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 11.07.2018 10:00 - 12:05
Místnost č. 352 (VP-C)
19. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu. lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 11.07.2018 10:00 - 13:00
Zaháňský salonek (VP-C)
16. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

středa 11.07.2018 13:00 - 14:00
Zelený salonek (KP)
10. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

středa 11.07.2018 13:30 - 13:45
Valdštejnova pracovna (VP-C)
12. schůze volební komise
pořádá/spolupořádá: Volební komise

středa 11.07.2018 14:00 - 14:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
5. schůze Mandátového a imunitního výboru
pořádá/spolupořádá: Mandátový a imunitní výbor

středa 11.07.2018 15:00 - 16:30
Černínský salonek (KP)
7. schůze Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

středa 11.07.2018 17:30 - 19:00
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Valdštejnská zahrada (VP-C)
Slavnostní koncert u příležitosti konání 29. Světového kongresu SVU v Praze

čtvrtek 12.07.2018 10:00 - 12:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
8.schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

čtvrtek 12.07.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vystoupení Folklorního souboru Haná z Velké Bystřice; Cimbálové muziky Záletníci a Hanáckého
mužského sboru Rovina v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Lumír Kantor Ph.D.

čtvrtek 12.07.2018 19:30 - 21:00
Hlavní sál (VP-C)
Mezinárodní rally historických automobilů RETRO PRAGUE "Pražské mosty"

pátek 13.07.2018
13.7.2018, Ukrajina Místopředseda VZOB H. Mezian se zúčastní pietního aktu konaný u příležitosti
75. výročí vypálení obce Český Malín. Na pozvání předsedkyně celorepublikového výboru Sdružení
Čechů z Volyně a jejich přátel.

sobota 14.07.2018
14.-21.7.2018, Ukrajina Místopředseda VZOB T. Jirsa se zúčastní semináře (jako přednášející)
"Role decentralizace při zvýšení konkurenceschopnosti místních komunit" na pozvání Centra pro
rozvoj místní samosprávy.

sobota 14.07.2018 19:30
Nádvoří Městského úřadu, Palackého náměstí 46/II, Třeboň
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch s chotí se zúčastní 15. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Třeboňská nocturna.

Stránka 3/3

