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Z Á P I S 
 

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

 
dne 12.05.2022 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, Peter Bédi, Pavel Pola, Veronika Justová, Natálie Hoffmann, Barbara 

Šabachová, David Pešek Dvořák  

Hosté: Miloš Říha, Michal Caban, Alice Škrlantová, Anna Čámská 
 
Omluveni: Aneta Otýlie Adámková, Marek Baxa, Martin Kotas, Barbora Mrázová 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemnice 
 
Doplnění a úpravy programu jednání: 
- Pan předseda Burgr navrhl přítomným členům rozhodnout svým hlasováním o účasti 

Alice Škrlantová a Anna Čámská na dnešním jednání - pro tento návrh hlasovali všichni 
přítomní členové – schváleno.  

- Pan předseda Burgr poděkoval Skautskému institutu za postoj a rozsáhlou podporu 
směřující k Ukrajinským občanům a vyzdvihl, že je rád, že právě také Skautský institut, 
působí na území městské části Praha 1.  

 
Program jednání: 

1. Ověření zápisu z 2. jednání PRML 
2. Informace o programu a provozu Rybářského domečku v letní sezóně 
3. Informace o provozu veřejného prostranství směrem k řece 
4. Různé: 

a) Prezentace uskutečněných aktivit v Rybářském domečku 
 

Pro navržený program 3. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Ověření zápisu z 2. jednání PRML 
K zápisu z 2. jednání PRML byla doručena připomínka k bodu č. 2 - Dramaturgický plán na rok 
2022, kdy v zápise došlo u poznámky „Dramaturgický plán skautského institutu vzali členové  
na vědomí“ k písařské chybě, která se mění takto: „PRML schvaluje dramaturgický plán na 
rok 2022. Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové PRML. Usnesení 
bylo přijato. 
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Stejná připomínka se týká také ověřeného zápisu z 1. jednání PRML, kdy u bodu č. 3 
Dramaturgický plán na rok 2021, došlo u poznámky „Dramaturgický plán skautského 
institutu vzali členové na vědomí“ k písařské chybě, která se mění takto: „PRML schvaluje 
dramaturgický plán na rok 2021. Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní 
členové PRML. Usnesení bylo přijato.“ 
 
Pro schválení zápisu včetně uvedených připomínek hlasovali všichni přítomní členové PRML 
– schváleno. 
 
2. Informace o programu a provozu Rybářského domečku v letní sezóně 
Paní Škrlantová seznámila přítomné členy s programovým plánem a provozem Skautského 
institutu v letní sezóně.  

 

PRML schvaluje program a provoz Rybářského domečku v letní sezóně. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové PRML. 

Usnesení bylo přijato. 

 
3. Informace o provozu veřejného prostranství směrem k řece 
Paní Škrlantová seznámila přítomné členy s provozem veřejného prostranství Skautského 
institutu v letní sezóně.  

 Diskuse: 
- Proběhla diskuse nad organizací dětského dne, kdy členové RMČ Praha 1 byli 

informováni o záměru organizovat dětský den 1.6.2022 na pozemku náplavky. 
Příslušné oddělení městské části Praha 1 nesouhlasilo se záborem před Rybářským 
domečkem směrem do parku s odůvodněním, že dětský den organizuje městská 
část Praha 1. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 1 dětský den organizuje 
31.5.2022 a Skautský institut 1.6.2022 doporučují členové PRML, aby  
se  především sportovní aktivity se odehrávaly z bezpečnostních důvodů před 
Rybářským domečkem.  

 

PRML schvaluje informace o provozu veřejného prostranství směrem k řece s výhradou 
akce „Graffiti festival“ ve dnech 29.8. – 4.9.2022, která vyžaduje důslednější vysvětlení. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové PRML. 

Usnesení bylo přijato. 

 
4. Různé: 
a) Prezentace uskutečněných aktivit v Rybářském domečku 
Paní Škrlantová provedla přítomné členy PRML fotografickou prezentací proběhlých aktivit 
v Rybářském domečku.  
Prezentaci vzali členové na vědomí. 
 

                 Veronika Justová     Petr Burgr 
                  ověřovatel zápisu             předseda PRML        
                               v. r.              v. r.  
 

 Součástí zápisu Programové rady Michnovského letohrádku je prezenční listina. 


