
Výborová schůze 10. 11. 2021 

Omluveni: Zloch Jiří, Rotrekl Jakub, Geško Jakub, Sejková Hana 

1. Výroční valná hromada za roky 2020 a 2021 se uskuteční 18. 12. 2021 dle platných vládních 

nařízení. Přítomni budou při příchody vyzvání, aby prokázali dle platných nařízení svou 

bezinfekčnost. Výbor schválil návrh pozvánky na VVH. Distribuci pozvánek bude mít na 

starost Lucie Šulcová (elektronicky), osobně na MSH doručí Jiří Zloch. 

 

- Osobní pozvání pro: ředitele HZS plk. Ing. Luďka Prudila, náměstka primátora hl. m. Prahy 

Ing. Petra Hlubučka, velitele čety HZS Smíchov Radovana Turnovského – zařídí Šulcová 

 

2. MČ Praha Řeporyje schválila SDH Řeporyje dlouhodobý pronájem pozemku č. 1477/1 u 

nádržky pod chatařskou oblastí. Jakým způsobem a za jakých podmínek bude na pozemku 

vybudován tréninkový hasičský areál pro mládež, bude dále projednáno s MČ Praha – 

Řeporyje. Odpovídá Šulcová 

 

3. Výbor projednal a schválil návrhy na vyznamenání členů SDH Řeporyje. Za odeslání návrhů na 

MSH je odpovědná Lucie Šulcová. 

 

4. Výbor byl informován, že členové SDH Řeporyje byli vyzvání k zaplacení členských příspěvků 

SH ČMS na rok 2022. 

 

5. Výbor projednal finální podobu Mikulášské, která se bude konat 5. prosince 2021 na 

paloučku na skále. Z důvodu epidemiologických opatření není možné uspořádat tradiční 

Mikulášskou besídku v hasičské zbrojnici. Lucie Šulcová odeslala na MČ Praha Řeporyje 

žádost o finanční podporu této akce. 

 

6. SDH Řeporyje poskytne stánek s občerstvením na akci MČ Praha – Řeporyje – Rozsvícení 

vánočního stromečku (28. 11. 2021). Zodpovídá Lexová.  

 

7. 8. 5. 2022 se budou konat Oslavy 140 let od založení SDH Řeporyje. Fotbalisté nám 

bezúplatně zapůjčí fotbalové hřiště s veškerým zázemím. O konkrétní podobě programu se 

bude jednat na dalších jednáních výboru SDH. Návrhy na doprovodný program proto 

zůstanou jako součást zápisu do doby, než bude konečný program schválen. 

 

- MČ Praha Řeporyje věnuje kalendář za rok 2022 SDH Řeporyje – předvýběr fotek provede 

p. Pacner a Peterka 

- Návrhy na doprovodný program: 

o Slavnostní průvod obcí s položením věnce u pomníku obětí I. Světové války, dále 

položení věnců u pomníku obětí II. Světové války a na hrob Zasloužilého hasiče, 

pana Jaroslava Svobody. 

o Výstava letištního speciálu (zařídí Jiří Zloch) 

o Ukázka s vrtulníkem (zařídí Vítek Jůza) 

o Ukázka psovodů (zařídí Jiří Zloch) 

o Ukázka ČČK (zařídí Jiří Zloch) 

o Ukázka činnosti mládeže SDH, ukázka historické techniky, ukázka s historickou 

požární stříkačkou, ukázka vyprošťování osoby z havarovaného vozidla 

o Skákací hrad, soutěže pro děti 



o Od 17:00 bude k tanci a zábavě hrát Vynyl Band Radka Jilečka (zařídí Jiří 

Svoboda), podium zařídí Malý 

o Komentátor – oslovíme Hanku Zlochovou 

 

- Propagační předměty:  

o Dotisk brožury za posledních 10 let činnosti SDH Řeporyje 

o Výroba propagačních předmětů (pro děti jako odměny za soutěže s bezpečnostní 

tématikou; pro hosty hodnotnější propagační předměty) 

o Výstava táborů pořádaných SDH Řeporyje (nechat vyrobit bannery s fotkami) 

o Výstava historie SDH (kroniky, fotky s popisky, historické uniformy,…) 

o Výroba domečků na hašení pro děti (zařídí Michal Malý) 

- Stánek s občerstvením – zařídí SDH Řeporyje, nebudeme požadovat další stánky 

s občerstvením. 

- Stánek se zmrzlinou, cukrová vata 

- Zajistit základní hygienické potřeby 

- Financování akce – bylo zažádáno o dotaci na Magistrátu hl. m. Prahy, zároveň zažádáme 

o finanční podporu MČ Praha Řeporyje (zařídí Lucie Šulcová, Jiří Svoboda) 

o Předpokládané náklady – brožura, kapela, skákací hrad, bannery, propagační 

předměty 

8. Výbor navrhl, aby se u hasičárny 6. 5. 2022 uskutečnila v rámci oslav ještě akce „Letní kino“ – 

s návrhem je třeba oslovit městskou část. Odpovídá Šulcová 

Zapsala: Lucie Šulcová 

 


