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Z Á P I S 
 

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

 
dne 21.09.2022 od 14:00 hodin 

v Malostranské besedě 
 

 
Zahájení jednání: jednání zahájil v 14:00 hod. a do 14:45 řídil předseda Petr Burgr. Od 14:45 

do 16:00 řídil jednání Michal Caban. 

Ukončení jednání: jednání ukončil v 16:00 hod. Michal Caban. 

Přítomni: Petr Burgr, Marek Baxa, Peter Bédi, Anna Čámská, Veronika Justová, Natálie 

Hoffmann, Barbara Šabachová, David Pešek Dvořák 

Hosté: Miloš Říha, Michal Caban, Barbora Mrázová 
 
Omluveni: Pavel Pola, Martin Kotas 
 
Zapsala: Markéta Hájková, tajemnice 
 
Program jednání: 

1. Ověření zápisu z 3. jednání PRML 
2. Způsob využití objektu Rybářského domečku 
3. Časová náhrada za omezující opatření po dobu pandemie COVID-19  
4. Ohlédnutí za letním programem – slideshow 
5. Prezentace programového plánu Rybárny na další období  
6. Různé: 

a) Informace o vypsaných dotacích pro oblast kultury a spolkové činnosti 
b) Poděkování za činnost PRML 
c) Nedostatek odpadních nádob na nábřeží Vltavy podél parku Kampa 
d) Technický stav objektu Michnovského letohrádku 

 

Pro navržený program 4. jednání hlasovali všichni přítomní členové – program byl přijat. 

 
1. Ověření zápisu z 3. jednání PRML 
K zápisu z 3. jednání PRML nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - pro schválení 
zápisu hlasovali všichni přítomní členové PRML – schváleno. 
 
2. Způsob využití objektu Rybářského domečku 
Proběhla diskuse o zvýraznění napojení Skautského institutu na organizaci Junáka v České 
republice. Zástupci Skautského institutu přislíbili revizi informačních tabulí, které byli 
v současné době, využívány především humanitární pomocí pro občany Ukrajiny. 
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3. Časová náhrada za omezující opatření po dobu pandemie COVID-19  
V současné době je smluvní vztah mezi městskou částí Praha 1 a Skautským institutem 
nastaven jako zkušební provoz, tzn. smluvní vztah je omezen k 31.03.2023. Přítomní zástupci 
jednotlivých spolků ocenili začlenění provozu Rybářského domečku do místního komunitního 
života a doporučují, aby rada městské části Praha 1 stabilizovala smluvní vztah minimálně po 
dobu dvou let, jako časovou náhradu za proběhlou pandemii, kdy byl provoz znemožněn. 
Členové rady Rybářského domečku také zdůraznili, že stabilizace smluvního vztahu je 
důležitá pro případné podání žádosti o dotace na jednotlivé projekty.  
 
4. Ohlédnutí za letním programem – slideshow 
Paní Mrázová seznámila přítomné členy s programem Rybárny a veřejného prostranství 
Skautského institutu v letní sezóně a provedla přítomné členy PRML fotografickou prezentací 
proběhlých aktivit. 

 Diskuse 
Členové PRLM diskutovali nad proběhlou akcí Off The Wall, kdy ze strany Skautského 
institutu byla zaznamenána nedostatečná komunikace a spolupráce. 

 

PRML konstatuje, že v případě realizace dalšího ročníku festivalu Off The Wall je potřeba 
klást větší důraz na propojení mezi Skautským institutem a zástupci projektu.  
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové PRML. 

Usnesení bylo přijato. 

 
5. Prezentace programového plánu Rybárny na další období  
Paní Mrázová seznámila přítomné členy s programovým plánem Skautského institutu a 
představila jednotlivé programy. 
 

PRML schvaluje program a provoz Rybářského domečku na další období. 
Hlasování: Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové PRML. 

Usnesení bylo přijato. 

 
6. Různé: 
a) Informace o vypsaných dotacích pro oblast kultury a spolkové činnosti 
Předseda Petr Burgr informoval, že bylo vyhlášeno dotační řízení pro rok 2023 v oblasti 
kultury, spolkové činnosti a ochrany kulturního dědictví a datum pro podávání žádostí je 
stanoven od 1. 11. 2022. 
Informace byla vzata na vědomí. 
 
b) Poděkování za činnost 
Předseda Petr Burgr poděkoval všem členům a tajemnici PRML za spolupráci v rámci 
Programové rady Michnovského letohrádku. 
 
c) Nedostatek odpadních nádob na nábřeží Vltavy podél parku Kampa 
Zástupci Skautského institutu vyjádřili prosbu o řešení problémů spojených s nedostatkem 
odpadních nádob na komunikaci směrem k Vltavě. Některé jsou poničené či zcela schází a 
dochází tak ke znečišťování veřejného prostranství. 
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d) Technický stav objektu Michnovského letohrádku 
Pan Bédi informoval o současném technickém stavu objektu Michnovského letohrádku a 
požádal o součinnost při realizaci kolaudace, 3. patra (kanceláře v podkroví), kdy členové za 
Skautský institut upozornili na neřešení požárně bezpečnostní ochrany objektu, který brání 
kolaudaci. Michal Caban tuto záležitost prověří. 
 
 
 
 
 
                    Michal Caban     Petr Burgr 
                  ověřovatel zápisu                                                  předseda PRML   
                             v. r.               v. r.             
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Součástí zápisu Programové rady Michnovského letohrádku je prezenční listina. 


