36. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 04.09.2017 do
11.09.2017

úterý 05.09.2017 09:00 - 11:00
Zelený salonek (KP)
Diskuse zástupce VHZD s účastníky semináře pořádaného Německo-evropským ústavem pro
politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko na téma: "Aktuální politické, hospodářské a
sociální otázky v ČR"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Dne 5. září 2017 se v Zeleném salonku uskutečnilo diskusní setkání člena Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu Senátu Ladislava Kosa s německými účastníky semináře pořádaného
Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání. Úvodem senátor Ladislav Kos seznámil hosty s historií
Zeleného salonku, poté blíže objasnil roli Senátu, jeho strukturu, politické složení, volební systém, legislativní
proces atd. Následně odpovídal hostům na mnohé dotazy, které se týkaly např. politické situace v ČR,
nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, česko-německých vztahů, postoje občanů ČR ke členství v EU
atd. Komparován byl i způsob stavebního řízení v obou zemích. Závěrem senátor Kos německé delegaci
dopodrobna popsal transformaci české ekonomiky po roce 1989, její následný vývoj do současné doby i vize
do budoucnosti.

úterý 05.09.2017 09:00 - 14:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 05.09.2017 17:00
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Osobnosti českého výtvarného umění na fotografiích Štěpána
Bartoše"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

středa 06.09.2017 18:00
Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR, Pelléova 12, Praha 6
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem Slovenské republiky v ČR J.E. panem Petrem Weissem u příležitosti státního svátku
Slovenské republiky – Den ústavy

čtvrtek 07.09.2017
Estonsko
7.9.-9.9.2017 Místopředseda VZOB Z. Brož se zúčastní Meziparlamentní konference ke Společné
zahraniční a bezpečností politice a Společné bezpečnostní a obranné politice v rámci
předsednictví Estonska v EU.

čtvrtek 07.09.2017 11:00
Městské hřbitovy Pardubice, ul. Pod Břízkami
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní slavnostního zahájení FESTIVALU
ŽELEZNICE/SILNICE 2017 konaného u příležitosti 202. výročí narození projektanta a stavitele
železnic Ing. Jana Pernera.
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čtvrtek 07.09.2017 11:00 - 12:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Tisková konference KNS - Dny evropského dědictví (EHD)
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Veleba

čtvrtek 07.09.2017 15:00
Hlavní nádraží Pardubice, náměstí Jana Pernera
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní pocty projektantu a staviteli železnic Ing.
Janu Pernerovi v rámci FESTIVALU ŽELEZNICE/SILNICE 2017 konaného u příležitosti 202. výročí
jeho narození.

čtvrtek 07.09.2017 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C)
Koncert dechového orchestru ZUŠ V. Ambrose Prostějov v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátorka Božena Sekaninová

čtvrtek 07.09.2017 19:00 - 21:00
S-klub (KP)
Předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR pan Miroslav Antl pořádá pracovní večeři pro
zástupkyni generálního ředitele Úřadu pro vyšetřování Ministerstva spravedlnosti Tchaj-wanu
paní Ling-Lan Lin

čtvrtek 07.09.2017 19:00 - 21:00
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
26. ročník Mezinárodního hudebního festivalu "Mladá Praha"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

pátek 08.09.2017 09:00
Stadion VUT, Technická 3013/14, Brno
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení 8. republikového finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů 2017

pátek 08.09.2017 12:00
Zahrada Centra LADA, Nádražní ulice 362, Pacov
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní připomínky 15 let činnosti centra denních služeb pro
lidi s mentálním a kombinovaným postižením pod názvem „Den s Ladou“

sobota 09.09.2017 08:30
Rybitví, Stará Obec
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní oslavy u příležitosti 190. výročí od
vynálezu ruchadla
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sobota 09.09.2017 15:00 - 17:45
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Tradiční setkání s občany
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Senát uspořádal 9. září každoroční Setkání s občany ve Valdštejnské zahradě. Zúčastnily se ho bezmála 4
tisíce lidí. Akci ve Valdštejnské zahradě zpestřil svým vystoupením Hradišťan s Jiřím Pavlicou a následně Petra
Janů s kapelou Amsterdam. Zároveň někteří příchozí využili příležitost pohovořit v průběhu odpoledne se
senátorkami a senátory, kterých přišla desítka. „Valdštejnská zahrada je otevřená veřejnosti a jsme velmi rádi,
že můžeme čas od času zvát občany na koncerty nebo také výstavy a další akce, které zde připravujeme,“
uvedl po skončení setkání předseda Senátu Milan Štěch, který v průběhu odpoledne hovořil s lidmi o aktuální
politické situaci, jejich problémech nebo roli Senátu v politickém systému ČR. „Chceme hovořit s občany, a to
nejen na předvolebních mítincích, abychom věděli, co je zajímá nebo trápí,“ poděkoval Štěch všem příchozím
za návštěvu. Zájemci také využili možnost prohlédnout si Valdštejnský palác a výstavní prostory horní komory
Parlamentu.
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