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Z Á P I S 
 

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

 
dne 25.11.2021 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 16:00 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, Michal Caban 
 
Omluvena: Aneta Otýlie Adámková 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemnice 
 
Doplnění a úpravy programu jednání: 
- Pan předseda Burgr navrhl přítomným členům rozhodnout svým hlasováním, aby se stal 

stálým hostem PRML Michal Caban bez hlasovacího práva – pro tento návrh hlasovali 
všichni přítomní členové – schváleno.  

- Pan Bédi navrhl doplnit program o bod s názvem „Technický stav objektu Michnovského 
letohrádku“. 

 
Program jednání: 

1. Ověření zápisu z 1. jednání PRML 
2. Dramaturgický plán na rok 2022 
3. Provoz Rybářského domečku v prosinci 2021 
4. Různé: 

a) Technický stav objektu Michnovského letohrádku 
 

Pro navržený program 2. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Ověření zápisu z 1. jednání PRML 
K zápisu z 1. jednání PRML nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni přítomní členové VSBBP – schváleno. 
 
2. Dramaturgický plán na rok 2022 
Paní Mrázová seznámila přítomné členy s dramaturgickým plánem Skautského institutu na 
rok 2022 a představila jednotlivé části plánu, který je zaměřen na řemesla a nové 
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souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
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technologie, umění, rozvoj kreativity a tvořivosti a komunitu včetně spolupráce s dalšími 
subjekty a plánu na případný Lockdown. 
Programový plán skautského institutu vzali členové na vědomí. 
 
3. Provoz Rybářského domečku v prosinci 2021 
Paní Mrázová seznámila přítomné členy s programovým plánem Skautského institutu 
v prosinci 2021 a představila jednotlivé programy včetně anotace.   
 

PRML k diskusi o programu nedoporučuje z bezpečnostních důvodů provoz Michnovského 
letohrádku ve večerních hodinách dne 31.12.2021. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové PRML. 

Usnesení bylo přijato. 

 
4. Různé: 
a) Technický stav objektu Michnovského letohrádku 
Pan Bédi informoval o současném technickém stavu objektu Michnovského letohrádku a 
požádal o součinnost při realizaci kolaudace. 

 Diskuse 
- Byla projednána realizace zkolaudování 3. patra (kanceláře v podkroví), kdy členové 

za Skautský institut upozornili na neřešení požárně bezpečnostní ochrany objektu, 
který brání kolaudaci.  

 

PRML žádá, aby předseda Petr Burgr zaurgoval na Odboru technické a majetkové správy 
dodání podkladů. Důvodem je nemožnost využívat objekt Michnovského letohrádku 
plnohodnotně.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové PRML. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Pan Kotas otevřel problematiku netolerantních cyklistů, kteří nerespektují chodce. Byl 
uveden případ, kdy cyklista ohrozil psa. Situaci zhoršuje skutečnost, že parkem Kampa je 
vedena cyklistická trasa, mnozí cyklisté necítí odpovědnost za provoz svého kola. Vzhledem 
k tomu, že členové PRML jsou v drtivé většině občané, kteří jsou spjati svým kulturním 
zaměřením s parkem Kampa, žádá PRML předsedu Petra Burgra, aby jednal s Odborem péče 
o veřejný prostor o případných opatřeních, které by vedly k toleranci mezi jednotlivými 
uživateli parku. Členové PRML zdůraznili, že se nejedná o zákazy, ale to nalezení společného 
konsenzu mezi uživateli parku Kampa a cyklisty.   
 
 
 
               Barbara Šabachová        Petr Burgr 
       ověřovatel zápisu                         předseda PRML 
                                v. r.              v. r.  

       
                            

 
 Součástí zápisu Programové rady Michnovského letohrádku je prezenční listina. 


