
 

 

Výborová schůze 16. 02. 2022 

 

Omluveni: Svoboda Jan, Sejková Hana 

 

1. MČ Praha Řeporyje schválila SDH Řeporyje douhodobý pronájem pozemku č. 1477/+ u 

nádržky pod chatařskou oblastí. Nyní je potřeba podat žádost o výměru pozemku. Dále 

bude s MČ Praha – Řeporyje projednána úprava a oplocení pozemku. Odpovídá Šulcová 

 

2. 25. 2. 2022 se na hasičárně uskuteční karneval, kterým bude provázet DJ Veselá HUBA. 

 

3. Výbor projednal konání akce Pálení čarodějnic 30. 4. 2022. 

 

4. 8. 5. 2022 se budou konat Oslavy 140 let od založení SDH Řeporyje . Fotbalisté nám 

bezúplatně zapůjčí fotbalové hřiště s veškerým zázemím. O konktrétní 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. 

 

- 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 (odpovídá Lucie Šulcová a Kristýna 

Svobodová) 

o Výstava letištního speciálu (zařídí Jiří Zloch) 

o Ukázka techiky (2x cisterna, koňka, plošina, nůžky, letištní speciál, tank) 

o Ukázka s vrtulníkem (zařídí Vítek Jůza) 

o Ukázka psovodů (zařídí Jiří Zloch) 

o Ukázka ČČK (zařídí Jiří Zloch) 

o Ukázka činnosti mládeže SDH 

o Ukázka s historickou požární stříkačkou (koně zařídí Jiří Zloch, oj Jiří Svoboda 

o , domek Jakub Rotrekl) 

o Ukázka vyprošťování osoby z havarovaného vozidla (odpovídá Michal Malý) 

o Soutěže pro děti  

o Stánek s prevencí (zařídí Iveta Svobodová a Lucie Šulcová) 

o Skákací hrad (zařídí Lenka Lexová) 

o Od 18:00 bude k tanci a zábavě hrát Vynyl Band Radka Jilečka (zařídí Jiří 

Svoboda, podium zařídí Michal Malý) 

o Komentátor – Hanka Zlochová 

 

- Propagační předměty 

o Dotisk brožury za posledních 10 let činnosti SDH Řeporyje + plakát (zařídí 

Andrea Svobodová) 

o Výroba propagačních předmětů - pro děti jako odměny za soutěže 

s bezpečnostní tématikou, pro hosty hodnostnější propagační předměty 

(zařídí Svobodová, Šulcová, Lexová)  

o Výstava táborů pořádaných SDH Řeporyje – nechat vyrobit bannery s fotkami 

(zařídí Andrea Svobodová) 

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

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

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

občerstvením (odpovídá Jan Svoboda) 

o Zajistit občerstvení pro hosty 



 

 

- Stánek se zmrzlinou, cukrová vata 

- Zajistit základní hygienické potřeby 

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

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

o Předpokládané náklady  

▪ Dotisk brožury, bannery 

▪ Propagační předměty (propisky, šňůrky, krabička na náplasti,...) 

▪ Skákací hrad 

▪ Uniformy a polotrika pro členy výboru (zařídí Iveta Svobodová a 

Kristýna Svobodová 

▪ Trička pro členy sboru (zařídí Kristýna Svobodová) 

▪ Historické uniformy k ukázce s historickou požární stříkačkou (zařídí 

Jakub Rotrekl) 

▪ Věnce na slavnostní průvod (zařídí Lenka Lexová) 

- Návrh na harmonogram akce: 

o 12:00 slavnostní průvod (odpovídá Lucie Šulcová a Kristýna Svobodová) 

o 13:00-13:45 nájezd techniky 

o 14:00 zahájení 

o 14:30-15:00 ukázka s historickou požární stříkačkou (odpovídá Jakub Rotrekl) 

o 15:00-15:30 ukázka činnosti mláděže SDH (odpovídá Iveta Svobodová) 

o 15:30-16:00 psovodi (odpovídá Jiří Zloch) 

o 16:00-17:00 ukázka slaňování z vrtulníku (odpovídá Vítek Jůza) 

o 17:00-18:00 ukázka vyprošťování a uhašení požáru automobilu (odpovídá 

Michal Malý) 

o 17:30 ukázka letištního speciálu? 

o 18:00-22:00 Vynyl band  

 

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

Prahy Ing. Petra Hlubučka, Kristýnu Benešovou, Václava Kratochvíla, ..? Bártu, Martina 

Wagnera, Martinu Hartmanovou a ostatní sbory dobrovolných hasičů. 

 

- Příprava akce bude probíhat v sobotu 7. 5. 2022 od 13:00 a v neděli 8. 5. 2022 od 7:00 

do 11:00. 

- V pondělí 9. 5. 2022 od 18:00 bude probíhat úklid na hasičárně. 

 

5. 6. 5. 2022 se u hasičárny uskuteční v rámci oslav ještě akce „Letní kino“ (odpovídá Lucie 

Šulcová) 

- pro uskutečnění akce je potřeba: 

o Zajít za sousedy, seznámit je s akcí a poprosit o jejich písemný souhlas (zařídí 

Jiří Svoboda) 

o Nahlásit konání akce obci 

o Nabílit zeď na promítání – brigáda (zařídí Jiří Svoboda) 

o Lavice – zapůjčení ve škole? 

o Stánek 

o Film 

o Popcornovač  

 

6. Další výborová schůze proběhne 18. 3. 2022. 

 

Zapsala: Kristýna Svobodová 


