48. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 27.11.2017 do
04.12.2017

pondělí 27.11.2017 10:00 - 15:30
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)
Seminář na téma: „Komplexní přístupy k adaptaci krajiny na klimatickou změnu“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

V pondělí uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s Fakultou
životního prostředí České zemědělské univerzity Praha seminář na téma: „Komplexní přístupy k adaptaci
krajiny na klimatickou změnu“. Gestorem akce za výbor byl senátor Petr Šilar, člen výboru. Cílem semináře
bylo seznámení s aktuálními přístupy k adaptaci na očekávané dopady změny klimatu a současně prezentovat
návrhy odborných přístupů společně se základními opatřeními vedoucími k nezbytné změně v krajině na
území ČR. Semináře se zúčastnili a k problematice diskutovali RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., klimatolog Českého
hydrometeorologického ústavu Praha; Prof. Ing. P. Sklenička, CSc. z Fakulty životního prostředí České
zemědělské univerzity Praha; Prof. Ing. M. Dumbrovský, CSc. z Fakulty stavební, Vysokého učení technického
v Brně; za Státní pozemkový úřad Mgr. S. Hawerlandová; za Ministerstvo životního prostředí ČR V. Mana,
náměstek ministra; za státní podniky Lesy ČR Ing. D. Szórád, Ph.D., generální ředitel a další. V panelové
diskusi, která seminář zakončila, vystoupili hosté z odborné veřejnosti.

pondělí 27.11.2017 15:00 - 17:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Seminář "Lidská práva v zahraniční politice v evropském kontextu"
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

pondělí 27.11.2017 15:45
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tisková konference k semináři "Komplexní přístupy k adaptaci krajiny na klimatickou změnu"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 28.11.2017
Rakouská republika, Vídeň
28.11. - 30.11.2017 Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně navštíví Rakouskou republiku.

úterý 28.11.2017 13:00 - 15:00
Zelený salonek (KP)
7. schůze Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 28.11.2017 13:00 - 17:00
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
7. ročník slavnostního vyhlášení škol podporující žákovskou participaci "Škola pro demokracii"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý 28.11.2017 14:15 - 15:00
Rytířská síň (VP-C)
Tiskový briefing "Škola pro demokracii"
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pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý 28.11.2017 15:30 - 16:40
Místnost č. 352 (VP-C)
13. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 28.11.2017 16:00 - 16:45
Valdštejnova pracovna (VP-C)
9. schůze Volební komise Senátu
pořádá/spolupořádá: Volební komise

úterý 28.11.2017 17:00 - 18:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 28.11.2017 18:00
Velvyslanectví Rumunska v ČR, Nerudova 5, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyní Rumunska v ČR J.E. paní Carmen Lilianou Burlacu u příležitosti státního svátku
Rumunska.

středa 29.11.2017 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Zasedání senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 29.11.2017 16:00 - 20:00
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Kuchyňka u Hlavního sálu, místnost č. 244 (VP-C), Předpokoj (VP-C),
Rytířská síň (VP-C)
„Slavnostní předávání ocenění MŠMT udělované v oblasti vysokého školství“.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Ve středu byly v Senátu Parlamentu České republiky předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a
výzkumu za rok 2017. Uděleny byly: Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a
absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, Cena za mimořádné výsledky
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Cena Františka Běhounka a Cena Milady Paulové. Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy navázalo na svou tradici a i v roce 2017 ocenilo v prostorách Senátu
Parlamentu ČR vynikající práci českých studentů a výzkumných pracovníků a udělilo ocenění MŠMT v oblasti
vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017.

středa 29.11.2017 18:00
Hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha 8
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Místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem Spojených arabských emirátů v České republice J.E. panem Abdullou Almaainahem
u příležitosti 46. Národního dne Spojených arabských emirátů.

čtvrtek 30.11.2017
Maďarsko, Budapešť
30.11. - 1.12.2017 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní Setkání předsedů Parlamentů zemí
V4.

čtvrtek 30.11.2017 10:00 - 14:30
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Seminář "Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

čtvrtek 30.11.2017 15:00 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Seminář na téma "Lesní školky"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

pátek 01.12.2017 12:00 - 14:00
Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská pořádá za účasti předsedy Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublana pracovní oběd pro ministra obchodu, průmyslu
a energetiky Korejské republiky pana Ungyu Paika.

sobota 02.12.2017
2.12. - 6.12.2017 Na pozvání předsedy Senátu PČR M. Štěcha navštíví Českou republiku předseda
Senátu Národního kongresu Chilské republiky J.E. pan Andrés Zaldívar Larraín s chotí a delegací.

neděle 03.12.2017 20:00
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního předávání cen Česká hlava 2017.
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