40. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 02.10.2017 do
09.10.2017

pondělí 02.10.2017 13:00 - 16:00
Jednací sál (VP-A)
Seminář "Ústav pro studium totalitních režimů po deseti letech" Akci pořádá místopředseda
Senátu J. Šesták ve spolupráci s 1. místopředsedkyní Senátu M. Horskou a předsedou VVVK Z.
Papouškem.
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

Dne 2. 10. 2017 se pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské a místopředsedy Senátu Jiřího
Šestáka uskutečnil seminář \"Ústav pro studium totalitních režimů po deseti letech\". K účasti byli pozváni
především ti, kdo stáli při zakládání ústavu či jej řídili v prvních letech jeho existence. Setkání mělo
připomenout důvody založení ÚSTR a jeho poslání. Zároveň bylo díky vystoupení zástupce současného vedení
ÚSTR možné hodnotit, do jaké míry jsou tyto \"zakládající kořeny vzniku\" stále aktuální. Setkání bylo hojně
navštívené a záznam ze semináře bude přístupný senátorům i ostatní veřejnosti.

úterý 03.10.2017
Arménská republika
3.10. - 5.10.2017 Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedkyní Senátu PČR M.
Horskou, předsedou senátorského klubu KDU-ČSL a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství
a dopravu Senátu PČR a nezávislí P. Šilarem, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem oficiálně navštíví Arménskou
republiku.

úterý 03.10.2017 09:00 - 14:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 03.10.2017 10:00
Růžový salonek (KP)
9. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

úterý 03.10.2017 12:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Setkání ředitelky senátní sekce s pracovníky Parlamentu Indonésie

úterý 03.10.2017 14:00 - 16:00
Jičínský salonek (VP-A)
Jednání Senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 03.10.2017 17:00 - 19:00
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Když jediné, co pomáhá, je láska"
pořádá/spolupořádá: senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.
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úterý 03.10.2017 18:00 - 20:30
Černínský salonek (KP)
Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

středa 04.10.2017 09:00 - 12:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
15. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

středa 04.10.2017 09:30 - 12:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
10. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 04.10.2017 10:00 - 15:00
Zelený salonek (KP)
12. schůze Ústavně-právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

středa 04.10.2017 10:30 - 13:00
Místnost č. 352 (VP-C)
11. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 04.10.2017 11:00 - 11:30
Pracovna př. VZOB (KP)
Přijetí velvyslance Gruzie, pana Zaala GOGSADZEHO, předsedou VZOB panem Františkem
Bublanem

středa 04.10.2017 11:00 - 14:00
Černínský salonek (KP)
15. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

středa 04.10.2017 13:00
Starý Plzenec
Výjezdní zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu do Starého Plzence

středa 04.10.2017 17:30
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Velký sál, Palác Žofín, Slovanský ostrov 8, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané ředitelem Tchajpejské
hospodářské a kulturní kanceláře v Praze panem Chung-I Wangem u příležitosti Národního dne
Tchaj-wanu.

čtvrtek 05.10.2017
5.10. - 6.10.2017, Olomouc Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Výbor
navštíví Fakultní nemocnici Olomouc a Vojenskou nemocnici Olomouc.

čtvrtek 05.10.2017 09:30 - 13:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Konference "Živý plášť planety Země"
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Petr Šilar

čtvrtek 05.10.2017 10:00
Konferenční sál Domu armády Praha - DAP, Vítězné nám. 4, Praha 6 Dejvice
Předseda Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR J. Oberfalzer se zúčastní tradičního
setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR s válečnými
veterány a vojenskou veřejností při příležitosti 74. výročí bojů na Středním východě a 73. výročí
bojů u Dunkerque a na Dukle.

čtvrtek 05.10.2017 10:00 - 13:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 8/17 – proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných
prostředků ze strany EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

• Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal dne 5. 10. 2017 veřejné slyšení za
účelem projednání „Petice proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“,
kterou podepsalo více jak 10 tisíc podporovatelů. Petice protestuje proti snahám Evropské komise o další
regulaci v oblasti držení legálních zbraní a sebeobranných prostředků. VSV zahájil a moderoval předseda
výboru senátor Zdeněk Papoušek, senátorka Jaromíra Vítková se k petici vyjádřila z pozice zpravodajky. Se
svými příspěvky vystoupili senátoři V. Láska, J. Dienstbier a celá řada odborníků z Ministerstva obrany,
Ministerstva vnitra, Policie ČR, Ministerstva zemědělství, dále zástupci sdružení LEX, Českomoravské
myslivecké jednoty a další. Veřejné slyšení výboru je významným nástrojem šetření, který umožňuje získat
dostatečné množství relevantních informací pro další diskuzi ve výborech a pro přípravu smysluplných závěrů
vedoucích k ukončení projednávání petice.

pátek 06.10.2017 08:30 - 14:00
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Mezinárodní konference AIA (American Institut of Architects)
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

pátek 06.10.2017 19:00
Slavnostní sál, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary
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1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní slavnostního udílení cen jubilejního 50.
ročníku mezinárodního festivalu filmů s cestovatelskou tematikou TOURFILM 2017.

sobota 07.10.2017 09:00 - 13:45
Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Mezinárodní konference AIA (American Institut of Architects)
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

sobota 07.10.2017 10:00
Školní statek Tábor - Měšice
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní zahájení Dne zemědělství, potravinářů a venkova
okresu Tábor.

neděle 08.10.2017
Ukrajina
8.10. - 10.10.2017 Předseda VEU V. Hampl a členové VEU J. Dušek a Š. Jelínková se zúčastní
jednání s partnerským výborem parlamentu, na ministerstvu zahraničních věcí a s nevládními
organizacemi. Navštíví Donbas.

neděle 08.10.2017 09:00 - 14:30
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Mezinárodní konference AIA (American Institut of Architects)
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

neděle 08.10.2017 16:30
Slavnostní sál, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary
Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Růžička
se zúčastní pietní vzpomínky u příležitosti Památného dne sokolstva.

neděle 08.10.2017 19:00 - 21:30
Hlavní sál (VP-C)
Malostranské komorní slavnosti 2017 Schola Gregoriana Pragensis (Česká republika) Zpívejme,
věrní, společně Zpěvy české a německé reformace
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
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