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Z Á P I S 
 

1. jednání Programové rady Michnovského letohrádku  
(dále jen „PRML“) 

 
dne 21.10.2021 od 14:00 hodin 

v Michnovském letohrádku 
 

 
Zahájení jednání: jednání zahájil v 14:00 hod. a řídil předseda Petr Burgr 

Ukončení jednání: jednání ukončil v 15:00 hod. předseda Petr Burgr  

Přítomni: Petr Burgr, Marek Baxa, Peter Bédi, Aneta Otýlie Adámková, Pavel Pola, Veronika 

Justová, Natálie Hoffmann, Barbara Šabachová, Martin Kotas, David Pešek Dvořák  

Hosté: Miloš Říha, Barbora Mrázová 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemnice 
 
Doplnění a úpravy programu jednání: 
- Pan předseda Burgr navrhl přítomným členům rozhodnout svým hlasováním, aby se 

ředitel Skautského institutu Miloš Říha a vedoucí projektu Skautského institutu v 
Rybárně Barbora Mrázová stali stálými hosty PRML bez hlasovacího práva – pro tento 
návrh hlasovali všichni přítomní členové – schváleno.  

 
Program jednání: 

1. Představení členů Programové rady Michnovského letohrádku 
2. Představení aktuálního programu Skautského institutu 
3. Dramaturgický plán na rok 2021 
4. Návrh termínů jednání PRML do konce roku 2021 a na rok 2022 

 

Pro navržený program 1. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Představení členů Programové rady Michnovského letohrádku 
Předseda Burgr se přítomným představil, seznámil členy s tajemnicí Programové rady a 
požádal o představení jednotlivých členů.  
 
2. Představení aktuálního programu Skautského institutu 
Paní Mrázová seznámila přítomné členy s programovým plánem Skautského institutu od září 
po listopad a představila jednotlivé programy včetně anotace.   
Programový plán skautského institutu vzali členové na vědomí. 
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3. Dramaturgický plán na rok 2021 
Paní Mrázová seznámila přítomné členy s dramaturgickým plánem Skautského institutu na 
rok 2021 a představila jednotlivé části plánu týkající se vzdělávání a udržitelnosti, 
sousedských vztahů a kultury. 
Diskuse: 

 V rámci diskuse si členové PRML vyžádali informace o připravované propagaci 
kompostování komunálních produktů (zbytků potravin). Pí Šabachová informovala o 
zkušenostech Komunitního centra Kampa, který provozuje kompost na zahradě, která 
je součástí školičky.  
Z diskuse vyplynulo, že členové nedoporučují z bezpečnostních i hygienických důvodů 
umístění kompostéru na veřejném, tzn. na nechráněném prostranství.  

Programový plán skautského institutu vzali členové na vědomí. 
 
4. Návrh termínů jednání do konce roku 2021 a na rok 2022 
Dle jednacího řádu jsou komise svolávány dle potřeby nebo dle předem stanoveného 
harmonogramu. S ohledem na nutnost schválit do konce listopadu 2021 dramaturgický plán 
týkající se využití Michnovského letohrádku na rok 2022, bude termín dalšího jednání 
stanoven operativně v průběhu měsíci listopadu. 
 
 
                  David Pešek Dvořák                                                   Petr Burgr 
     Ověřovatel zápisu PRML                                          předseda PRML 
                                  v. r.                                                                         v. r.  

                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Součástí zápisu Programové rady Michnovského letohrádku je prezenční listina. 


