46. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 13.11.2017 do
20.11.2017

úterý 14.11.2017
Vatikán
14.11. - 16.11.2017 1. místopředsedkyně Senátu M. Horská se zúčastní delegace podporující
kandidaturu ČR na pořádání Světových dnů mládeže na pozvání České biskupské konference.
Generální audience u papeže Františka.

úterý 14.11.2017 10:00 - 13:00
Zelený salonek (KP)
II. kulatý stůl „ Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a zástupci krajanů“
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Dne 14.11.2017 se uskutečnil II. kulatý stůl s názvem „Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a
krajany“. Stůl uspořádala Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí. Sešli se při něm odborníci na
krajanskou problematiku z Filosofických fakult Univerzity Palackého z Olomouce a Univerzity Karlovy z Prahy, z
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha, zástupci krajanů z Kanady, USA, Slovenska, zástupci
Ministerstva zahraničních věcí ČR a zástupce České školy bez hranic z.s., zástupci Etnologického ústavu
Akademie věd ČR, členové Konzultativní rady a členové Stálé komise Senátu PČR. Zazněly zde příspěvky,
které mapovaly situaci v krajanské problematice v minulosti a v současnosti směrem k české politické
reprezentaci, k akademické obci a zároveň názory krajanů na minulé a současné dění kolem diaspory žijící v
zahraničí.

úterý 14.11.2017 17:00 - 19:00
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Rozmarné ticho"
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Karel Kratochvíle

úterý 14.11.2017 17:00 - 18:30
Jičínský salonek (VP-A)
Autorské čtení při příležitosti festivalu "Den poezie - Labyrint světa"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 14.11.2017 18:00 - 21:00
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní udílení Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská
práva
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v úterý při slavnostním večeru v Senátu předal ceny za svobodu,
demokracii a lidská práva. ÚSTR udělil ceny běloruskému opozičnímu politikovi Vincuk Vjačorkovi,
slovenskému fotografu Tiborovi Kováčovi, in memoriam slovenskému pilotovi Tugomíru Seferovičovi,
historičce a spisovatelce Zoře Dvořákové a kunsthistoričce a spisovatelce Kateřině Tučkové. ÚSTR své ceny
předává každoročně. Slavnostní večer doprovázel Spirituál kvintet.

středa 15.11.2017 08:00 - 10:00
Místnost č. 352 (VP-C)
12. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
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pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 15.11.2017 10:00
Růžový salonek (KP)
10. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

středa 15.11.2017 15:00 - 22:00
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
Panelová diskuse na téma: „Postavení moravského a českého vinařství na evropském trhu s
vínem“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Dne 15. listopadu 2017 uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve spolupráci s Vinařským
fondem ČR v Zaháňském salonku panelovou diskusi na téma: „Postavení moravského a českého vinařství na
evropském trhu s vínem“. V diskusi, kterou zahájil předseda výboru Jan Hajda, vystoupili náměstek ministra
zemědělství Jiří Šír, ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec, paní Iveta Hrabálková, viceprezidenta
Svazu vinařů ČR, Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR a David Šťastný za Národní vinařské centrum.
Po úvodních vystoupeních následovala debata přítomných k problematice trhu s vínem.

čtvrtek 16.11.2017 16:30 - 18:30
Hlavní sál (VP-C)
Koncert akademických pěveckých sborů v rámci festivalu studentského umění Festa Academica
2017
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

pátek 17.11.2017 08:30
Památník 17. listopadu, Národní třída, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch položí kytici k Památníku 17. listopadu na Národní třídě.

pátek 17.11.2017 09:00
Hlávkova kolej, Jenštejnská 1, Praha 2
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní vzpomínkové slavnosti k výročí 17. listopadu před
budovou Hlávkovy koleje.

pátek 17.11.2017 11:00
Kasárna 17. listopadu, Praha 6 – Ruzyně
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietního aktu u památníku „Ruzyně 1939 – 1941
Nezapomeneme“.

pátek 17.11.2017 12:00
Výstaviště Lysá nad Labem, Čapkova ulice
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní celostátní výstavy drobných zvířat „Chovatel 2017“.
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pátek 17.11.2017 19:30
Dvořákova síň, Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního koncertu „Studenti sametu“.

neděle 19.11.2017 19:00 - 21:30
Hlavní sál (VP-C)
Malostranské komorní slavnosti 2017 Kateřina Englichová – harfa (Česká republika) Vilém Veverka
– hoboj (Česká republika) Maurice Ravel Luboš Sluka Claude Debussy
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
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